
УРЕДБА 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ОСТВАРИВАЊА 
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДО 2025. ГОДИНЕ СА 
ПРОЈЕКЦИЈАМА ДО 2030. ГОДИНЕ ЗА 
ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2023. ГОДИНЕ 

("Сл. гласник РС", бр. 104/2017) 

Члан 1  

Овом уредбом утврђује се Програм остваривања Стратегије развоја енергетике 
Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период од 2017. 
до 2023. године, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.  

Члан 2  

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Републике Србије".  

Програм остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. 
године са пројекцијама до 2030. године за период од 2017. до 2023. године, који је 

саставни део ове уредбе, можете погледати у наставку 
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На осно ву чла на 45. По слов ни ка На род не скуп шти не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 20/12  – пре чи шћен текст), 
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, на Тре ћој сед ни ци Дру гог ре дов ног за се да ња у 2017. го ди ни, одр жа ној 22. но вем бра 2017. 

го ди не, до не ла је

ОД  Л У  КУ

о из ме на ма Од лу ке о из бо ру чла но ва и за ме ни ка чла но ва од бо ра На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је

I
У Од лу ци о из бо ру чла но ва и за ме ни ка чла но ва од бо ра На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 58/16, 

69/16, 82/16, 86/16, 91/16, 101/16, 106/16, 38/17, 47/17, 51/17, 94/17 и 100/17), вр ше се следећe из ме не:
Раз ре ша ва се ду жно сти чла на од бо ра, од но сно за ме ни ка чла на од бо ра На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је:
 – У Од бо ру за за шти ту жи вот не сре ди не
 – проф. др Ми ло ван Бо јић, за ме ник чла на.

II
За чла на од бо ра, од но сно за ме ни ка чла на од бо ра На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је би ра се:
 – У Од бор за за шти ту жи вот не сре ди не
 – Алек сан дар Ше шељ, за за ме ни ка чла на.

III
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 

РС број 53
У Бе о гра ду, 22. но вем бра 2017. го ди не

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је
Пред сед ник,

Ма ја Гој ко вић, с.р.

НАРОДНА СКУПШТИНА

ВЛ А Д А
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На осно ву чла на 5. став 2. За ко на о енер ге ти ци („Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 145/14) и чла на 42. став 1. За ко на о Вла-
ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

У Р Е Д  БУ

о утвр ђи ва њу Про гра ма оства ри ва ња Стра те ги је  
раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је до 2025. го ди не  

са про јек ци ја ма до 2030. го ди не за пе ри од од 2017.  
до 2023. го ди не

Члан 1.
Овом уред бом утвр ђу је се Про грам оства ри ва ња Стра те ги је 

раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је до 2025. го ди не са  про јек-
ци ја ма до 2030. го ди не за пе ри од од 2017. до 2023. го ди не, ко ји је 
од штам пан уз ову уред бу и чи ни њен са став ни део.

Члан 2.
Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 110-10125/2017-1
У Бе о гра ду, 26. ок то бра 2017. го ди не 

Вла да
Пред сед ник,

Ана Бр на бић, с.р.

ПРО ГРАМ 
ОСТВА РИ ВА ЊА СТРА ТЕ ГИ ЈЕ РАЗ ВО ЈА ЕНЕР ГЕ ТИ КЕ  

РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ ДО 2025. ГО ДИ НЕ  
СА ПРО ЈЕК ЦИ ЈА МА ДО 2030. ГО ДИ НЕ ЗА ПЕ РИ ОД  

ОД 2017. ДО 2023. ГО ДИ НЕ

1. ОП ШТИ ДЕО

На осно ву За ко на о енер ге ти ци („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 145/14) енер гет ска по ли ти ка Ре пу бли ке Ср би је утвр ђу је се 
Стра те ги јом раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је до 2025. са про-
јек ци ја ма до 2030. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 101/15) (у 
да љем тек сту: Стра те ги ја енер ге ти ке), а усло ви, на чин, ди на ми ка 
и ме ре за оства ри ва ње Стра те ги је енер ге ти ке утвр ђу ју се Про гра-
мом оства ри ва ња Стра те ги је (у да љем тек сту: ПОС), док се го ди-
шње по тре бе за енер ги јом, од но сно енер ген ти ма, ко је је нео п ход-
но обез бе ди ти ра ди по у зда ног, си гур ног и ква ли тет ног снаб де ва ња 
крај њих ку па ца, из во ри обез бе ђи ва ња по треб них ко ли чи на енер-
ги је, од но сно енер ге на та, као и по тре бан ни во за ли ха и ре зер вних 
ка па ци те та енер гет ских обје ка та за си гур но снаб де ва ње ку па ца 
енер ги јом и енер ген ти ма утвр ђу ју Енер гет ским би лан сом Ре пу-
бли ке Ср би је (у да љем тек сту: Енер гет ски би ланс).

Стра те ги јом енер ге ти ке де фи ни са ни су стра те шки при о ри те-
ти раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је за на ве де ни пе ри од, и то:

1) Обез бе ђе ње енер гет ске си гур но сти, кроз: 
1. по у зда но, си гур но, ефи ка сно и ква ли тет но снаб де ва ње 

енер ги јом и енер ген ти ма;
2. ус по ста вља ње усло ва за по у здан и без бе дан рад свих си-

сте ма у окви ру енер гет ског сек то ра и за њи хов одр жи ви раз вој.
Ка ко би се омо гу ћи ло си гур но, по у зда но и ква ли тет но снаб де-

ва ње енер ги јом по треб но је про мо ви са ти ра ци о нал но ко ри шће ње 
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енер ги је, обез бе ди ти од го ва ра ју ће ре зер ве наф те и при род ног 
га са, обез бе ди ти раз ли чи те из во ре снаб де ва ња овим енер ген ти-
ма, за тим при сту пи ти из град њи но вих ка па ци те та за про из вод њу 
елек трич не енер ги је (са об но вљи вим из во ри ма енер ги је, као и са 
кон вен ци о нал ним из во ри ма енер ги је, уз ви со ку енер гет ску ефи ка-
сност) и ка па ци те та за пре нос и ди стри бу ци ју елек трич не енер ги је 
и енер ге на та ко ји ће обез бе ди ти си гур но снаб де ва ње уз нај ни же 
укуп не тро шко ве.

2) Раз вој тр жи шта енер ги је, кроз: 
1. обез бе ђе ње кон ку рент но сти на тр жи шту енер ги је на на че-

ли ма не ди скри ми на ци је, јав но сти и тран спа рент но сти;
2. за шти ту ку па ца енер ги је и енер ге на та;
3. раз вој тр жи шта елек трич не енер ги је и при род ног га са и 

њи хо во по ве зи ва ње са је дин стве ним тр жи штем енер ги је Европ ске 
уни је (у да љем тек сту: ЕУ);

4. ин тен зив ни је по ве зи ва ње енер гет ског си сте ма Ре пу бли ке 
Ср би је са енер гет ским си сте ми ма дру гих др жа ва, на ро чи то оних 
из не по сред ног окру же ња.

У скла ду са Уго во ром о осни ва њу Енер гет ске за јед ни це, Ре-
пу бли ка Ср би ја је ус по ста вља ње ре ги о нал ног тр жи шта енер ги је 
по ста ви ла као је дан од сво јих при о ри те та. Ово тр жи ште би тре ба-
ло да се ин те гри ше у енер гет ско тр жи ште ЕУ и да омо гу ћи ви ше 
ин ве сти ци ја у овај сек тор и до при не се ње го вом раз во ју.

3) Тран зи ци ја ка одр жи вој енер ге ти ци, кроз: 
1. обез бе ђи ва ње усло ва за уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно-

сти у оба вља њу енер гет ских де лат но сти и по тро шњи енер ги је;
2. ства ра ње еко ном ских, при вред них и фи нан сиј ских усло ва 

за по ве ћа ва ње уде ла енер ги је из об но вљи вих из во ра енер ги је, као 
и за ком би но ва ну про из вод њу елек трич не и то плот не енер ги је;

3. ства ра ње ин сти ту ци о нал них, фи нан сиј ских и тех нич ких 
прет по став ки за ко ри шће ње но вих из во ра енер ги је (енер ги је ве-
тра, сун ца, би о ма се, би о га са, и сл.);

4. уна пре ђе ње ста ња и си сте ма за шти те жи вот не сре ди не у 
свим обла сти ма енер гет ских де лат но сти;

5. ус по ста вља ње по вољ ни јих за кон ских, ин сти ту ци о нал них 
и ло ги стич ких усло ва за ди на мич ни је ин ве сти ра ње у енер ге ти ку.

Ре пу бли ка Ср би ја је Стра те ги јом енер ге ти ке, На ци о нал ним 
ак ци о ним пла ном за енер гет ску ефи ка сност („Слу жбе ни гла сник 
РС”, брoj 1/17), На ци о нал ним ак ци о ним пла ном за ко ри шће ње об-
но вљи вих из во ра енер ги је („Слу жбе ни гла сник РС”, број 53/13), 
Ак ци о ним пла ном за спро во ђе ње На ци о нал не стра те ги је одр жи-
вог раз во ја за пе ри од од 2011. до 2017. го ди не („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 62/11), На ци о нал ним пла ном за сма ње ње еми си ја и На-
ци о нал ним про гра мом за ин те гра ци ју Ре пу бли ке Ср би је у Европ-
ску уни ју, де фи ни са ла ци ље ве, ме ре и ак тив но сти ко ји тре ба да 
до при не су по ве ћа њу енер гет ске ефи ка сно сти, по ве ћа њу про из-
вод ње енер ги је из об но вљи вих из во ра енер ги је, сма ње њу еми си је 
га со ва са ефек том ста кле не ба ште као и ре ор га ни за ци ји и ре струк-
ту ри ра њу пред у зе ћа у енер гет ском сек то ру, кре и ра њу но вих на ци-
о нал них про пи са и стан дар да, као и уса гла ша ва њу већ по сто је ћих 
са про пи си ма и стан дар ди ма ко ји се при ме њу ју у ЕУ. По је ди нач ни 
мер љи ви ци ље ви за сва ки од сек то ра енер ге ти ке при ка за ни су у 
по гла вљу ко је се од но си на тај сек тор.

На по ме на: До ку мент На ци о нал ни план за сма ње ње еми си ја 
је у про це су усва ја ња. На ци о нал ни про грам за ин те гра ци ју Ре пу-
бли ке Ср би је у Европ ску уни ју је до ку мент ко ји са др жи пре ци зан 
план ка ко да се по стиг ну сви кри те ри ју ми нео п ход ни да би др жа ва 
по ста ла чла ни ца ЕУ и усво јен је 2008. го ди не.

Ме ре, ак тив но сти и про јек ти ко ји до при но се ре а ли за ци-
ји де фи ни са них мер љи вих ци ље ва у окви ру по је ди них сек то ра 
усме ре ни су ка све у куп ној тран зи ци ји ка одр жи вој енер ге ти ци у 
Ре пу бли ци Ср би ји. Одр жи вост раз во ја про ис ти че из све оп штег 
уна пре ђе ња енер гет ске ефи ка сно сти, по ве ћа ња ко ри шће ња об-
но вљи вих из во ра енер ги је и уна пре ђе ња ста ња жи вот не сре ди не, 
ко је де ли мич но про ис ти че из прет ход на два фак то ра. Област енер-
гет ске ефи ка сно сти уре ђе на је За ко ном о ефи ка сном ко ри шће њу 
енер ги је („Слу жбе ни гла сник РС”, број 25/13), док оба кров на 
за ко на за област енер ге ти ке: За кон о енер ге ти ци и За кон о ефи-
ка сном ко ри шће њу енер ги је уре ђу ју област об но вљи вих из во ра 
енер ги је.

По ред ни воа енер гет ске ефи ка сно сти (од но сно ин ди ка то-
ра ко ји ука зу ју на енер гет ску ефи ка сност) и уче шћа об но вљи вих 
из во ра енер ги је у фи нал ној по тро шњи енер ги је, тре ћи зна ча јан 
по ка за тељ одр жи вог раз во ја је ни во уна пре ђе ња ста ња жи вот не 

сре ди не у обла сти за шти те жи вот не сре ди не. За кон ску осно ву за 
за шти ту жи вот не сре ди не пред ста вља ју сле де ћи ак ти:

 – За кон о за шти ти жи вот не сре ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 135/04, 36/09, 36/09  – др. за кон, 72/09  – др. за кон, 43/11  – УС 
и 14/16),

 – За кон о за шти ти зе мљи шта („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
112/15),

 – За кон о шу ма ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 30/10, 93/12 
и 89/15),

 – За кон о во да ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 
101/16),

 – За кон о за шти ти од бу ке у жи вот ној сре ди ни („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 36/09 и 80/10),

 – За кон о за шти ти од не јо ни зу ју ћих зра че ња („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 36/09),

 – За кон о упра вља њу от па дом („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
36/09, 88/10 и 14/16),

 – За кон о за шти ти ва зду ха („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 36/09 
и 10/13),

 – За кон о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04 и 88/10),

 – За кон о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 135/04 и 36/09),

 – За кон о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња 
жи вот не сре ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04 и 25/15),

 – За кон о хе ми ка ли ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 36/09, 
88/10, 92/11, 93/12 и 25/15),

 – За кон о за шти ти при ро де („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
36/09, 88/10, 91/10  – ис прав ка и 14/16).

По ред на ве де ног, за кон ску осно ву чи не пра те ће уред бе и пра-
вил ни ци и при хва ће ни ме ђу на род ни уго во ри и спо ра зу ми (Кјо-
то про то кол, Оквир на кон вен ци ја УН о про ме ни кли ме, Парм ска 
де кла ра ци ја о жи вот ној сре ди ни и здра вљу, Спо ра зум из Па ри за, 
Европ ска кон вен ци ја о пре де лу, Под го рич ка ини ци ја ти ва/ре ги о-
нал ни при ступ пи та њи ма за шти те жи вот не сре ди не и кли мат ских 
про ме на у Ју го и сточ ној Евро пи, Про то кол о во ди и здра вљу уз 
Кон вен ци ју о ко ри шће њу пре ко гра нич них во до то ко ва и ме ђу на-
род них је зе ра, Уго вор о осни ва њу Енер гет ске за јед ни це (За кон о 
ра ти фи ка ци ји Уго во ра о осни ва њу Енер гет ске за јед ни це из ме ђу 
Европ ске за јед ни це и Ре пу бли ке Ал ба ни је, Ре пу бли ке Бу гар ске, 
Бо сне и Хер це го ви не, Ре пу бли ке Хр ват ске, Бив ше Ју го сло вен ске 
Ре пу бли ке Ма ке до ни је, Ре пу бли ке Цр не Го ре, Ру му ни је, Ре пу бли-
ке Ср би је и При вре ме не Ми си је Ује ди ње них на ци ја на Ко со ву у 
скла ду са Ре зо лу ци јом 1244 Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на-
ци ја, „Слу жбе ни гла сник РС”, број 62/06), Кон вен ци ја о са рад њи 
на за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу ре ке Ду нав, Оквир ни спо-
ра зум о сли ву ре ке Са ве). Ин вен тар га со ва са ефек том ста кле не 
ба ште за пе ри од 2010 –2013. го ди на и про јек ци је до 2020. го ди не, 
да кле, за део пе ри о да ко ји по кри ва Про грам оства ре ња стра те ги-
је, дат је у „Пр вом ажу ри ра ном дво го ди шњем из ве шта ју пре ма 
Оквир ној кон вен ци ји УН о про ме ни кли ме”. Про јек ци је еми си је 
га со ва са ефек том ста кле не ба ште до 2030. го ди не и на ци о нал но 
од ре ђе ни до при нос сма ње њу еми си ја од 9,8% у од но су на еми си-
је у ба зној, 1990. го ди ни, да те су у до ку мен ту „In ten ded Na ti o nally 
De ter mi ned Con tri bu tion of the Re pu blic of Ser bia”. По се бан зна чај 
за ме ре, ак тив но сти и про јек те по ме ну те у Про гра му оства ре ња 
стра те ги је има Уред ба о гра нич ним вред но сти ма еми си ја за га ђу-
ју ћих ма те ри ја у ва здух из по стро је ња за са го ре ва ње („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 6/16) ко ја усло вља ва ре а ли за ци ју чи та вог ни за 
про јек та у обла сти елек тро е нер ге ти ке, то плот не енер ги је, наф те и 
ин ду стри је у ко ји ма по сто је ве ли ка ло жи шта. 20 то пла на у окви-
ру си сте ма да љин ског гре ја ња, НИС а.д. и ЈП „Елек тро при вре да 
Ср би је” (у да љем тек сту: ЕПС) пре по зна ти су као опе ра то ри ко ји 
под ле жу За ко ну о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва-
ња жи вот не сре ди не и оба ве зне су да под не су зах тев над ле жном 
ми ни стар ству ра ди до би ја ња ин те гри са не до зво ле.

Та ко ђе, пла ни ран је низ ме ра и ак тив но сти ко је би тре ба ло да 
обез бе де одр жи ви енер гет ски сек тор у скла ду са ме ђу на род но пре-
у зе тим оба ве за ма и по зи тив ном прак сом.

Овај до ку мент у на став ку об у хва та сле де ће це ли не, од но сно 
по гла вља:

1) На чин де фи ни са ња стра те шких енер гет ских про је ка-
та и нео п ход не ак тив но сти у ве зи са до но ше њем од лу ке о то ме 
да је не ки про је кат стра те шки и основ не оба ве зе Вла де, ње них 
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ми ни стар ста ва и Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је у ве зи 
са стра те шким енер гет ским про јек ти ма;

2) Пре глед мер љи вих ци ље ва и ин ди ка то ра њи хо вог оства ре-
ња ко је је по треб но оства ри ти кроз Про грам оства ре ња стра те ги је 
и ли сту ме ра, ак тив но сти и про је ка та по обла сти ма у окви ру ПОС 
за оства ре ње по ста вље них ци ље ва, узи ма ју ћи у об зир и за шти ту 
жи вот не сре ди не и енер гет ску ефи ка сност за сва ку од на ве де них 
обла сти:

 – област елек трич не енер ги је;
 – област то плот не енер ги је;
 – област об но вљи вих из во ра енер ги је;
 – област наф те;
 – област при род ног га са;
 – област угља;
 – област енер гет ске ефи ка сно сти у сек то ру по тро шње енер ги је.
У окви ру ПОС по себ но је из дво је на гру па про је ка та чи је су 

основ не ка рак те ри сти ке, тре нут ни ста тус и ди на мич ки план ре а-
ли за ци је де таљ но при ка за ни. Ови про јек ти су је дин стве но ну ме ри-
са ни кроз цео ПОС, кључ ни су за оства ре ње ци ље ва по обла сти ма 
и њи хо ва ре а ли за ци ја, по ред ре а ли за ци је пред ло же них ме ра и ак-
тив но сти, би ће пред мет из ве шта ва ња у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС.

3) Од ре ђи ва ње при о ри те та про је ка та де фи ни са них у окви ру 
по гла вља 4, ко је је из вр ше но ко ри сте ћи по себ ну Ме то до ло ги ју за 
се лек ци ју и при о ри ти за ци ју ин фра струк тур них про је ка та ко ју је 
усво ји ла Вла да. На осно ву ва ло ри зо ва не стра те шке ре ле вант но сти 
сва ког од про је ка та, фор ми ран је пред лог до пу не Је дин стве не ли-
сте при о ри тет них ин фра струк тур них про је ка та у обла сти енер ге-
ти ке  – до ку мен та ко ји је усво ји ла Вла да и чи ја се ре ви зи ја оче ку је 
у 2018. го ди ни. На кон из вр ше не ана ли зе, про це ње но је да су не ки 
стра те шки ци ље ви пот це ње ни у си сте му оце њи ва ња де фи ни са ног 
кри те ри ју ми ма за про це ну стра те шке ре ле вант но сти про је ка та ко-
ји су ко ри шће ни за фор ми ра ње Је дин стве не ли сте при о ри тет них 
ин фра струк тур них про је ка та у обла сти енер ге ти ке. У том сми слу 
ре де фи ни сан је си стем оце на и па ра ме та ра за оце њи ва ње, као и 
те жин ских фак то ра по је ди них оце на да би се аде кват но са гле дао 
ути цај про је ка та на ре а ли за ци ју ци ље ва де фи ни са них Стра те ги јом 
енер ге ти ке и фор ми ра на је по себ на ранг ли ста про је ка та де фи ни-
са них у окви ру ПОС ко ја бо ље по ка зу је њи хов ва ло ри зо ва ни ути-
цај на оства ре ње ци ље ва чи ји је пре глед дат у по гла вљу 4.

2. СТРА ТЕ ШКИ ЕНЕР ГЕТ СКИ ПРО ЈЕК ТИ

2.1. Основ ни пој мо ви у ве зи са стрaте шк им енер гет ским  
про јек ти ма

У ци љу де фи ни са ња пој ма стра те шки енер гет ски про је кат, 
на чи на про мо ви са ња не ког про јек та у стра те шки и оба ве за и ак-
тив но сти над ле жних ин сти ту ци ја у по гле ду пра ће ња ре а ли за ци је 
стра те шких енер гет ских про је ка та ко ри сте се пој мо ви са сле де ћим 
зна че њем:

1) „енер гет ска ин фра струк ту ра” пред ста вља де ло ве енер гет-
ског си сте ма, ко ји се на ла зе у Ре пу бли ци Ср би ји или по ве зу ју Ре-
пу бли ку Ср би ју са јед ном или ви ше зе ма ља;

2) „од лу ка о из град њи објек та” пред ста вља све од лу ке ко је се 
до но се у по ступ ку при ба вља ња до зво ле за из град њу, не укљу чу ју-
ћи од лу ке су до ва и од лу ке до не те у по ступ ку по жал ба ма;

3) „про је кат” пред ста вља је дан или ви ше де ло ва енер гет ске 
ин фра струк ту ре;

4) „про је кат од ин те ре са за Енер гет ску за јед ни цу” пред ста-
вља стра те шки енер гет ски про је кат ко ји је део ли сте про је ка та од 
ин те ре са за Енер гет ску за јед ни цу;

5) „уско гр ло енер гет ске ин фра струк ту ре” пред ста вља огра-
ни че ње фи зич ког про то ка у енер гет ском си сте му због не до вољ-
них ка па ци те та, што укљу чу је, из ме ђу оста лог, не до ста так ин фра-
струк ту ре;

6) „про мо тер про јек та” је:
(а) опе ра тор пре но сног си сте ма (ОПС), опе ра тор тран спорт-

ног си сте ма (ОТС), опе ра тор ди стри бу тив ног си сте ма (ОДС), или 
дру ги опе ра тор, или ин ве сти тор, ко ји раз ви ја стра те шки енер гет-
ски про је кат;

(б) прав ни су бјект ко ји је уго во ром овла шћен до при хва ти 
прав не оба ве зе и сно си фи нан сиј ску од го вор ност у име уго вор них 
стра на, у слу ча ју да по сто ји ви ше опе ра то ра си сте ма, ин ве сти то-
ра, или гру па за ин те ре со ва них су бје ка та;

7) „па мет на мре жа” је елек тро е нер гет ска мре жа ко ја на ис-
пла тив на чин об је ди њу је по на ша ње и де ло ва ње свих ко ри сни ка 
ко ји су на њу при кљу че ни, од но сно по ве за ни, укљу чу ју ћи про-
из во ђа че, крај ње куп це и оне ко ји и про из во де и тро ше, да би се 
обез бе дио еко ном ски ефи ка сан и одр жив елек тро е нер гет ски си-
стем са ни ским гу би ци ма и ви со ким ни во и ма ква ли те та, си гур но-
сти снаб де ва ња и без бед но сти;

8) „ра до ви” су из град ња објек та у сми слу за ко на ко јим се уре-
ђу је пла ни ра ње и из град ња обје ка та, као и на бав ка опре ме и услу га;

9) „сту ди је” су ак тив но сти по треб не за при пре му из во ђе ња 
про јек та, у сми слу за ко на ко јим се уре ђу је пла ни ра ње и из град ња 
обје ка та и за ко на ко јим се уре ђу је за шти та жи вот не сре ди не;

10) „ста вља ње у по гон” је по сту пак пу шта ња про јек та у рад 
на кон из град ње у сми слу за ко на ко јим се уре ђу је пла ни ра ње и из-
град ња обје ка та.

2.2.  Ка те го ри је стра те шких енер гет ских про је ка та

1) Област елек трич не енер ги је: 
(1) над зем ни елек тро е нер гет ски во до ви на пон ског ни воа 110 kV 

или ви шег, или под зем ни елек тро е нер гет ски во до ви (ка бло ви) на пон-
ског ни воа 110 kV или ви шег или под вод ни елек тро е нер гет ски во до-
ви (ка бло ви) на пон ског ни воа 110 kV или ви шег;

(2) објек ти за скла ди ште ње елек трич не енер ги је ко ји се ко ри-
сте за стал но или при вре ме но скла ди ште ње елек трич не енер ги је у 
над зем ној или под зем ној ин фра струк ту ри или ге о ло шким ло ка ци-
ја ма, под усло вом да су ди рект но по ве за ни с елек тро е нер гет ским 
во до ви ма на пон ског ни воа 110 kV или ви шег;

(3) опре ма или ин ста ла ци је ко је су бит не за си гу ран, по у здан 
и ефи ка сан рад прет ход но по ме ну тих си сте ма из под тач. (1) и (2) 
ове тач ке, укљу чу ју ћи си сте ме за шти те, над зо ра и упра вља ња за 
све на пон ске ни вое и тран сфор ма тор ске ста ни це;

(4) опре ма или ин ста ла ци је у пре но сном и ди стри бу тив ном 
си сте му, ко ји обез бе ђу ју дво стра ну ди ги тал ну ко му ни ка ци ју у ре-
ал ном вре ме ну или што бли же ре ал ном вре ме ну, ин тер ак ти ван и 
па ме тан над зор и упра вља ње про из вод њом, пре но сом, ди стри-
бу ци јом и по тро шњом елек трич не енер ги је уну тар елек тро е нер-
гет ске мре же, у по гле ду раз во ја елек тро е нер гет ске мре же ко ја на 
ис пла тив на чин об је ди њу је по на ша ње и де ло ва ње свих су бје ка-
та ко ји су на њу по ве за ни (про из во ђа ча, по тро ша ча и оних ко ји 
оба вља ју обе функ ци је), да би се оси гу рао еко ном ски ефи ка сан и 
одр жив елек тро е нер гет ски си стем са ни ским гу би ци ма и ви со ким 
ни во ом си гур но сти и ква ли те та снаб де ва ња и ви со ким ни во ом 
без бед но сти.

2) Област га са: 
(1) га со во ди за тран спорт при род ног га са и би о га са ко ји су 

део тран спорт ног си сте ма;
(2) под зем на скла ди шта при род ног га са по ве за на са га со во-

ди ма по ме ну тим у под тач ки (1) ове тач ке;
(3) по стро је ња за при јем, скла ди ште ње, ре га си фи ка ци ју или 

де ком пре си ју утеч ње ног при род ног га са или ком при мо ва ног при-
род ног га са;

(4) опре ма или ин ста ла ци је ко је су од зна ча ја за без бе дан, си-
гу ран и ефи ка сан рад си сте ма, или омо гу ћу ју дво сме ран про ток 
при род ног га са, укљу чу ју ћи ком пре сор ске ста ни це.

3) Област наф те:
(1) наф то во ди за тран спорт си ро ве наф те;
(2) пумп не ста ни це и скла ди шни објек ти по треб ни за рад 

наф то во да;
(3) сва ка опре ма или ин ста ла ци је ко ја је бит на за си гу ран, 

по у здан и ефи ка сан рад по ме ну тог си сте ма, укљу чу ју ћи си сте ме 
за шти те, над зо ра и упра вља ња, као и уре ђа је за ре вер зи бил ни ток;

4) При о ри тет на те мат ска област ко ју тре ба раз ви ја ти:
Уво ђе ње па мет них мре жа: при ме на тех но ло ги ја па мет них 

мре жа у Ре пу бли ци Ср би ји, с ци љем ефек тив не ин те гра ци је по-
на ша ња и де ло ва ња свих ко ри сни ка по ве за них са елек тро е нер гет-
ском мре жом, по себ но про из вод ње ве ли ких ко ли чи на елек трич не 
енер ги је из об но вљи вих или ди стри бу и ра них из во ра енер ги је и 
упра вљи ве по тро шње.

2.3. Кри те ри ју ми и про це на кри те ри ју ма

Да би про је кат био од ре ђен као стра те шки енер гет ски про је-
кат мо ра да ис пу ни оп ште и по себ не кри те ри ју ме.
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Оп шти кри те ри ју ми су:
1) да про је кат при па да јед ној од ка те го ри ја про је ка та из 

одељ ка 2.2 овог по гла вља;
2) да укуп на по тен ци јал на ко рист од про јек та, про це ње на у 

скла ду са по себ ним кри те ри ју ми ма ду го роч но пре ва зи ла зи укуп не 
тро шко ве про јек та;

3) да про је кат за до во ља ва нај ма ње је дан од сле де ћих кри те-
ри ју ма:

(1) да по ред Ре пу бли ке Ср би је укљу чу је нај ма ње још јед ну 
су сед ну пот пи сни цу Уго во ра о осни ва њу Енер гет ске за јед ни це 
или др жа ву чла ни цу ЕУ;

(2) да се на ла зи на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и има зна ча-
јан пре ко гра нич ни ути цај на не ку од зе ма ља са ко ји ма се Ре пу бли-
ка Ср би ја гра ни чи.

Да би про је кат имао зна ча јан пре ко гра нич ни ути цај у скла ду 
са тач ком 3) овог одељ ка, оп штих кри те ри ју ма мо ра да ис пу ња ва 
сле де ће усло ве: 

(1) у по гле ду пре но са елек трич не енер ги је да про је кат по-
ве ћа ва ка па ци тет пре но сне елек тро е нер гет ске мре же или рас по-
ло жив ка па ци тет за ко мер ци јал не про то ке, на гра ни ци Ре пу бли ке 
Ср би је са јед ном или не ко ли ко дру гих др жа ва или не ком дру гом 
ре ле вант ном пре се ку истог пре но сног ко ри до ра с учин ком по ве ћа-
ња пре ко гра нич ног ка па ци те та пре но са елек тро е нер гет ске мре же, 
за нај ма ње 500 МW у по ре ђе њу са ста њем ка да про је кат ни је пу-
штен у рад;

(2) у по гле ду скла ди ште ња да про је кат пред ви ђа нај ма ње 225 
МW ин ста ли са ног ка па ци те та и има скла ди шни ка па ци тет ко ји 
омо гу ћу је не то го ди шњу про из вод њу елек трич не енер ги је од 250 
GWh го ди шње;

(3) у по гле ду тран спор та при род ног га са, да се про је кат од-
но си на ула га ње у дво смер не ка па ци те те или про ме не спо соб но-
сти тран спор та при род ног га са пре ко гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је за 
нај ма ње 10% у од но су на ста ње пре пу шта ња про јек та у рад;

(4) у по гле ду скла ди ште ња при род ног га са или теч ног/ком-
при мо ва ног при род ног га са, да је циљ про јек та ди рект но или ин-
ди рект но снаб де ва ње нај ма ње две пот пи сни це Уго во ра о осни-
ва њу Енер гет ске за јед ни це или чла ни це ЕУ или за до во ља ва ње 
ин фра струк тур ног стан дар да (N-1);

(5) у по гле ду па мет них мре жа да је про је кат на ме њен опре ми 
и ин ста ла ци ја ма на по на 10 kV или ви ше. По ред на ве де ног це ни 
се и да ли су опе ра то ри си сте ма из нај ма ње две пот пи сни це Уго-
во ра о осни ва њу Енер гет ске за јед ни це и да ли по кри ва ју нај ма ње 
50.000 ко ри сни ка ко ји про из во де или тро ше елек трич ну енер ги ју 
или и јед но и дру го у кон зум ном под руч ју са по тро шњом од нај-
ма ње 300 GWh го ди шње, од че га нај ма ње 20% до ла зи из об но вљи-
вих из во ра чи ја је про из вод ња по при ро ди про мен љи ва.

По себ ни кри те ри ју ми су до при нос про јек та ка ко сле ди:
1) За про јек те пре но са и скла ди ште ња елек трич не енер ги је:
(1) Ин те гра ци ји тр жи шта и сма ње њу уских гр ла енер гет ске 

ин фра струк ту ре, кон ку рен ци ји и при ла го дљи во сти си сте ма
Овај кри те ри јум се це ни ра чу на њем и про це ном.
За пре ко гра нич не про јек те ра чу на се ути цај на пре но сну спо-

соб ност мре же у оба сме ра про то ка елек трич не енер ги је, из ме-
ре ног у од но су на ко ли чи ну сна ге (у MW) и њи хо вог до при но са 
по сти за њу ми ни мал ног ка па ци те та ин тер ко нек ци је од 10% ин ста-
ли са ног ка па ци те та про из вод ње.

За про јек те са зна чај ним пре ко гра нич ним ути ца јем, ра чу на 
се ути цај на пре но сну спо соб ност мре же на гра ни ца ма из ме ђу Ре-
пу бли ке Ср би је и пот пи сни ца Уго во ра о осни ва њу Енер гет ске за-
јед ни це или чла ни ца ЕУ, или уну тар Ре пу бли ке Ср би је, те на рав-
но те жу по ну де и по тра жње и рад мре же у Ре пу бли ци Ср би ји.

Про це ном ути ца ја за сва ки по је ди нач ни про је кат ко ји об у хва-
та све уго вор не стра не и др жа ве чла ни це на чи јем под руч ју ће се 
про је кат гра ди ти, све су сед не уго вор не стра не и др жа ве чла ни це 
и све оста ле уго вор не стра не и др жа ве чла ни це на ко је про је кат 
зна чај но ути че.

По себ но се про це њу је ути цај у од но су на тро шко ве про из-
вод ње и пре но са елек трич не енер ги је, раз во ја и при бли жа ва ња 
тр жи шних це на за цео про је кат у окви ру раз ли чи тих пла ни ра них 
сце на ри ја, по себ но има ју ћи у ви ду ва ри ра ње на ста ло у ре до сле ду 
вред но сти.

(2) Одр жи во сти, по ред оста лог, пу тем укљу чи ва ња об но вљи-
ве енер ги је у елек тро е нер гет ску мре жу и пре но са те енер ги је до 
ве ли ких по тро шач ких цен та ра и скла ди шта

Овај кри те ри јум се це ни у скла ду са ана ли зом спро ве де ном у 
окви ру нај но ви јег ва же ћег де се то го ди шњег пла на раз во ја елек тро-
е нер гет ске мре же, а на ро чи то код пре но са елек трич не енер ги је, 
оце ном ко ли чи не ка па ци те та про из вод ње из об но вљи вих из во ра 
енер ги је (пре ма тех но ло ги ји, у MW), ко ја је по ве за на и пре но си 
се због про јек та, у по ре ђе њу с ко ли чи ном пла ни ра ног укуп ног ка-
па ци те та про из вод ње из ових вр ста из во ра об но вљи ве енер ги је у 
скла ду са ци љем ко ји тре ба до сти ћи до 2020. го ди не у скла ду На-
ци о нал ним ак ци о ним пла ном за об но вљи ве из во ре енер ги је у Ре-
пу бли ци Ср би ји.

Ка да је у пи та њу скла ди ште ње елек трич не енер ги је, оце на 
се вр ши упо ре ђе њем но вог ка па ци те та пред ви ђе ног про јек том са 
укуп ним по сто је ћим ка па ци те том за исту тех но ло ги ју скла ди ште-
ња у под руч ју ко је об у хва та све уго вор не стра не и др жа ве чла ни-
це на чи јем под руч ју ће се про је кат гра ди ти, све су сед не уго вор не 
стра не и др жа ве чла ни це и све оста ле уго вор не стра не и др жа ве 
чла ни це на ко је про је кат зна чај но ути че.

(3) Си гур но сти снаб де ва ња, по ред оста лог, пу тем ме ђу соб не 
уса гла ше но сти, од го ва ра ју ћих по ве зи ва ња и си гур ног и по у зда ног 
ра да си сте ма

Овај кри те ри јум се це ни у скла ду са ана ли зом спро ве де ном 
у окви ру нај но ви јег ва же ћег де се то го ди шњег пла на раз во ја елек-
тро е нер гет ске мре же, по себ но про це ном ути ца ја про јек та на гу би-
так оче ки ва ног оп те ре ће ња на под руч ју ко је об у хва та све уго вор не 
стра не и др жа ве чла ни це на чи јем под руч ју ће се про је кат гра ди-
ти, све су сед не уго вор не стра не и др жа ве чла ни це и све оста ле уго-
вор не стра не и др жа ве чла ни це на ко је про је кат зна чај но, у по гле ду 
про из вод ње и аде кват ног пре но са за низ ка рак те ри стич них пе ри о-
да оп те ре ће ња, узев ши у об зир оче ки ва не про ме не код екс трем них 
вре мен ских при ли ка и њи хов ути цај на флек си бил ност ин фра струк-
ту ре. По ред на ве де ног, ако је по треб но, це ни се ути цај про јек та на 
са мо стал ну и по у зда ну кон тро лу ра да и услу га си сте ма.

2) За про јек те из при о ри тет не те мат ске обла сти ко ју тре ба 
раз ви ја ти:

(1) По ве зи ва њу и укљу чи ва њу ко ри сни ка си сте ма са но вим 
тех нич ким зах те ви ма у ве зи са њи хо вом по ну дом и по тра жњом 
елек трич не енер ги је

Овај кри те ри јум се це ни на осно ву про це не ме то да усво је них 
за об ра чун так си и та ри фа, као и њи хо ве струк ту ре, за про из во ђа че, 
куп це и оне ко ји и про из во де и тро ше, те опе ра тив не при ла го дљи-
во сти за ди на мич ко урав но те же ње елек трич не енер ги је у мре жи.

(2) Ефи ка сно сти и ме ђу соб не уса гла ше но сти пре но са и ди-
стри бу ци је елек трич не енер ги је у сва ко днев ном ра ду мре же

Овај кри те ри јум се це ни про це ном ни воа гу би та ка у пре но-
сној и ди стри бу тив ној мре жи, од ре ђи ва њем од но са из ме ђу нај-
ма ње и нај ве ће по тра жње за елек трич ном енер ги јом у од ре ђе ном 
вре мен ском пе ри о ду, уче шћа на стра ни по тра жње на тр жи шти ма 
елек трич не енер ги је и у ме ра ма енер гет ске ефи ка сно сти, про цен-
та ис ко ри шће но сти (тј. про сеч ног оп те ре ће ња) са став них де ло ва 
елек тро е нер гет ске мре же, рас по ло жи во сти са став них де ло ва мре-
же (у ве зи с пла ни ра ним и не пла ни ра ним одр жа ва њем) и ути ца ја 
на ефи ка сност ра да мре же и ствар не рас по ло жи во сти ка па ци те та 
мре же с об зи ром на стан дард ну вред ност.

(3) Си гур но сти мре же, кон тро ли си сте ма и ква ли те ту снаб-
де ва ња

Овај кри те ри јум се це ни про це ном од но са из ме ђу по у зда ног 
рас по ло жи вог ка па ци те та про из вод ње и вр шне по тро шње, уде ла 
елек трич не енер ги је про из ве де не из об но вљи вих из во ра, ста бил-
но сти елек тро е нер гет ског си сте ма, тра ја ња и уче ста ло сти пре ки да 
по куп цу, укљу чу ју ћи по ре ме ћа је по ве за не с кли мат ским усло ви-
ма и ути ца ја на ква ли тет на по на.

(4) Оп ти ми зо ва ном пла ни ра њу бу ду ћих ис пла ти вих ин ве сти-
ци ја у мре жу

Овај кри те ри јум се це ни про це ном сма ње ња еми си ја га со ва 
са ефек том ста кле не ба ште и ути ца ја на елек тро е нер гет ске мре-
жне ин фра струк ту ре на жи вот ну сре ди ну.

(5) Функ ци о ни са њу тр жи шта и услу га ма ко ри сни ци ма си-
сте ма, од но сно до при нос пре ко гра нич ним тр жи шти ма елек трич не 
енер ги је упра вља њем то ко ви ма сна га ра ди сма ње ња цир ку ла тор-
них то ко ва сна га и по ве ћа ња ка па ци те та ин тер ко нек ци је

Овај кри те ри јум се це ни про це ном од но са из ме ђу ка па ци те-
та ин тер ко нек ци је уго вор не стра не и ње не по тра жње елек трич не 
енер ги је, ис ко ри шће ња ка па ци те та ин тер ко нек ци је и на кна да за 
за гу ше ње у ин тер ко нек ци ја ма.
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По ред ово га, це ни се ин ста ли са ни ка па ци тет ди стри бу и ра-

них из во ра енер ги је у ди стри бу тив ним мре жа ма, нај ве ћи до зво ље-
ни пла сма ни елек трич не енер ги је без ри зи ка за гу ше ња у пре но-
сним мре жа ма и енер ги је ко ја ни је укљу че на у об но вљи ве из во ре 
енер ги је због ри зи ка за гу ше ња или ри зи ка си гур но сти.

3) За про јек те из обла сти тран спор та и скла ди ште ња при род-
ног га са:

(1) Ин те гра ци ји тр жи шта и сма ње њу уских гр ла енер гет ске ин-
фра струк ту ре, ме ђу соб ној уса гла ше но сти и при ла го дљи во сти си сте ма

Овај кри те ри јум се це ни ра чу на њем до дат не вред но сти ко ју 
про је кат има на по ве зи ва ње тр жи шта и при бли жа ва ње це на, це ло-
куп ну при ла го дљи вост си сте ма, укљу чу ју ћи ни во ка па ци те та ко ји 
је по ну ђен за дво смер ни про ток пре ма раз ли чи тим сце на ри ји ма.

(2) Кон ку рен ци ји, по ред оста лог, пу тем ди вер си фи ка ци је из-
во ра снаб де ва ња, уго вор них стра на ко је вр ше снаб де ва ње и пра ва-
ца снаб де ва ња

Овај кри те ри јум се це ни на осно ву ди вер си фи ка ци је, укљу-
чу ју ћи олак ша ва ње при сту па до ма ћим из во ри ма снаб де ва ња, 
узи ма ју ћи у об зир сле де ће: ди вер си фи ка ци ју из во ра снаб де ва ња, 
ра зно вр сност уго вор них стра на, ди вер си фи ка ци ју пра ва ца снаб-
де ва ња, ути цај но вог ка па ци те та на Her fin dahl-Hirschmann ин декс 
(HHI) про ра чу нат на под руч ју ко је об у хва та све уго вор не стра не 
и др жа ве чла ни це на чи јем под руч ју ће се про је кат гра ди ти, све 
су сед не уго вор не стра не и др жа ве чла ни це и све оста ле уго вор не 
стра не и др жа ве чла ни це на ко је про је кат зна чај но ути че.

(3) Си гур но сти снаб де ва ња, по ред оста лог, пу тем од го ва ра ју-
ћих по ве зи ва ња, диверсификацијe из во ра снаб де ва ња, уго вор них 
стра на ко је вр ше снаб де ва ње и пра ва ца снаб де ва ња

Овај кри те ри јум се це ни из ра чу на ва њем до дат не вред но сти 
про јек та на крат ко роч ну и ду го роч ну при ла го дљи вост си сте ма за 
тран спорт при род ног га са и по бољ ша ње флек си бил но сти си сте ма 
у слу ча ју по ре ме ћа ја у снаб де ва њу пот пи сни ца Уго во ра о осни ва-
њу Енер гет ске за јед ни це, пре ма ра зним сце на ри ји ма, као и до дат-
ног ка па ци те та пред ви ђе ног про јек том ко ји је из ме рен у од но су на 
ин фра струк тур ни стан дард (N-1) на ре ги о нал ном ни воу.

(4) Одр жи во сти, по ред оста лог, пу тем сма ње ња еми си ја, кроз 
по др шку по вре ме ној про из вод њи елек трич не енер ги је из об но-
вљи вих из во ра енер ги је и кроз по ве ћа ње ко ри шће ња би о га са

Овај кри те ри јум се це ни на осно ву до при но са про јек та сма-
ње њу еми си ја, ра ду ре зер вног си сте ма про из вод ње елек трич не 
енер ги је из об но вљи вих из во ра или кон вер зи ји енер ги је у гас и 
тран спор ту би о га са, во де ћи ра чу на о оче ки ва ним про ме на ма у 
кли мат ским усло ви ма.

4) За про јек те из обла сти тран спор та наф те:
(1) Си гур но сти снаб де ва ња и сма ње њу за ви сно сти од јед ног 

из во ра или јед ног прав ца снаб де ва ња
Овај кри те ри јум се це ни на осно ву про це не до дат не вред но-

сти ко ји но ви ка па ци тет пред ло жен про јек том има на крат ко роч ну 
и ду го роч ну при ла го дљи вост си сте ма, као и на пре о ста лу флек си-
бил ност си сте ма у слу ча ју по ре ме ћа ја снаб де ва ња пре ма ра зним 
сце на ри ји ма.

(2) Ефи ка сном и одр жи вом ко ри шће њу ре сур са кроз сма ње-
ње ри зи ка по жи вот ну сре ди ну

Овај кри те ри јум се це ни на осно ву про це не оби ма у ко јем 
про је кат ко ри сти већ по сто је ћу ин фра струк ту ру и до при но си сма-
ње њу ути ца ја и ри зи ка по жи вот ну сре ди ну и кли мат ске про ме не.

(3) Ме ђу соб ној уса гла ше но сти
Овај кри те ри јум се це ни на осно ву про це не оби ма у ко јем 

про је кат по бољ ша ва рад наф то вод не мре же, по себ но пру жа њем 
мо гућ но сти ре вер зи бил ног про то ка.

Стра те шки енер гет ски про јек ти из одељ ка 2.2 овог по гла вља 
мо гу да се кан ди ду ју за про јек те од ин те ре са за Енер гет ску за јед-
ни цу у скла ду са од лу ком Ми ни стар ског са ве та Енер гет ске за јед-
ни це број D/2015/09/MC-EnC.

2.4. Рад на гру па за стра те шке енер гет ске про јек те

Вла да, на пред лог ми ни стар ства над ле жног за по сло ве енер-
ге ти ке, фор ми ра стал ну Рад ну гру пу за стра те шке енер гет ске про-
јек те ко ју чи не, по ред пред став ни ка ми ни стар ства над ле жног за 
по сло ве енер ге ти ке, и сле де ћи пред став ни ци: ми ни стар ство над ле-
жно за по сло ве пла ни ра ња и из град ње обје ка та, ми ни стар ства над-
ле жна за по сло ве по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не, ми ни-
стар ство над ле жно за по сло ве фи нан си ја, ми ни стар ство над ле жно 

за по сло ве при вре де, Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је (у 
да љем тек сту: АЕРС), ЈП „Елек тро при вре да Ср би је” (у да љем тек-
сту: ЕПС), „Елек тро мре жа Ср би је” а.д. (у да љем тек сту: ЕМС а.д.), 
ЈП „Ср би ја гас”, „Тран спорт гас Ср би ја” д.о.о., Ју го рос газ, Ју го рос-
газ  – тран спорт а.д. и ЈП „Тран снаф та”. У рад Рад не гру пе мо гу се 
укљу чи ти и дру ге ин сти ту ци је и про мо те ри про јек та.

Основ ни за да ци Рад не гру пе су да:
 – од ре ђу је ше му за до но ше ње од лу ке о из град њи објек та;
 – раз ма тра зах те ве Про мо те ра про јек та;
 – вред ну је про јек те у скла ду са одељ ком 2.2. овог по гла вља;
 – пред ла же ми ни стру над ле жном за по сло ве енер ге ти ке ли-

сте кан ди да та за стра те шке енер гет ске про јек те. Од лу ку о про гла-
ше њу не ког про јек та стра те шким енер гет ским про јек том до но си 
Вла да на пред лог ми ни стра над ле жног за по сло ве енер ге ти ке;

 – пред ла же ми ни стар ству над ле жном за по сло ве енер ге ти ке 
из ра ду на цр та за ко на (у да љем тек сту: по себ ног про пи са) ко јим ће 
се уре ди ти пи та ња у ве зи са стра те шким енер гет ским про јек том;

 – пра ти ре а ли за ци ју стра те шких енер гет ских про је ка та;
 – при пре ма го ди шњи из ве штај за сва ки од стра те шких енер-

гет ских про је ка та из обла сти елек трич не енер ги је и при род ног 
га са и до ста вља га Се кре та ри ја ту Ене ре гет ске за јед ни це у скла-
ду са од лу ком Ми ни стар ског са ве та Енер гет ске за јед ни це број 
D/2015/09/MC-EnC;

 – са ра ђу је са ко ор ди на то ром про јек та од ин те ре са за Енер-
гет ску за јед ни цу ко јег име ну је стал на гру па на ви со ком ни воу 
(ПЕ ЦИ ко ор ди на то ром), као и са дру гим за ин те ре со ва ним стра на-
ма за ре а ли за ци ју про јек та;

 – пра ти ак тив но сти над ле жних ор га на у ве зи са од лу ком о из-
град њи објек та у ци љу ис пу ње ња ро ка.

Основ ни за да ци Про мо те ра су да:
1. у све му по сту па у скла ду са про пи си ма ко ји ма је ре гу ли са-

на област енер ге ти ке, про стор ног пла ни ра ња и из град ње обје ка та, 
за шти те жи вот не сре ди не;

2. до не се план спро во ђе ња про јек та из одељ ка 2.5. овог по-
гла вља;

3. зах тев Рад не гру пе, АЕРС и Се кре та ри ја та Енер гет ске за јед-
ни це до ста вља по треб не по дат ке и ин фор ма ци је у ве зи са про јек том;

4. по дат ке и ин фор ма ци је из тач ке 3. овог по гла вља, као и Из-
ве шта је ко ји се до ста вља ју АЕРС и Се кре та ри ја ту Енер гет ске за-
јед ни це, до ста вља Рад ној гру пи;

5. из ра ди по себ ну ин тер нет стра ни цу на ко јој пре зен ту је 
стра те шки енер гет ски про је кат.

2.5. Спро во ђе ње и над зор

Рад на гру па за стра те шке енер гет ске про јек те пра ти ре а ли-
за ци ју про је ка та на осно ву пла на спро во ђе ња (ре а ли за ци је) ко ји 
под но си про мо тер про јек та. У окви ру пла на им пле мен та ци је нео-
п ход но је да се пре ци зно де фи ни ше вре мен ски план за:

 – из ра ду про стор но-план ске и тех нич ке до ку мен та ци је у 
скла ду са зах те ви ма За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 72/09, 81/09  – ис прав ка, 64/10  – УС, 24/11, 121/12, 
42/13  – УС, 50/13  – УС, 98/13  – УС, 132/14 и 145/14);

 – из да ва ње свих по треб них одо бре ња над ле жних ор га на и 
ин сти ту ци ја;

 – из град њу и пу шта ње у рад;
 – из да ва ње свих по треб них до зво ла.
По сту пак ре ша ва ња ад ми ни стра тив них и прав них пи та ња ко-

ја се од но се на сти ца ње или екс про при ја ци ју зе мљи шта на ко јем ће 
се ре а ли зо ва ти про је кат уре ђу ју се у скла ду са по себ ним про пи сом.

Ро ко ви за из да ва ње ака та из ста ва 1. овог одељ ка би ће про-
пи са ни по себ ним про пи сом и укуп но не мо гу би ти ду жи од 3,5 
го ди не. 

По себ ним про пи сом из ста ва 3. овог одељ ка се уре ђу је:
 – про је кат ко ји је Од лу ком про гла шен стра те шким енер гет-

ским про јек том, опис про јек та, при о ри тет ни ста тус и утвр ђи ва ње 
јав ног ин те ре са;

 – оба ве зе про мо те ра про јек та, по себ но у по гле ду ро ко ва из-
вр ше ња по је ди них фа за;

 – на чин из ве шта ва ња о ре а ли за ци ји про јек та на го ди шњем 
ни воу, за сва ку го ди ну ре а ли за ци је, укљу чу ју ћи ро ко ве за из ве-
шта ва ње, ста ту се до зво ла и про це ду ра за кон сул та ци је, на чин из-
ве шта ва ња о ка шње њу ре а ли за ци је про јек та и сл.;

 – ро ко ви за из да ва ње ака та из ста ва 1. овог одељ ка.
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У ци љу пот пу ног пре но ше ња зах те ва Уред бе 347/13 европ-
ског пар ла мен та и ве ћа о смер ни ца ма за тран се вроп ску енер гет ску 
ин фра струк ту ру нео п ход но је про пи си ма ко ји ма се уре ђу је за шти-
та жи вот не сре ди не и про пи си ма ко ји ма се уре ђу је про стор но пла-
ни ра ње и из град ња обје ка та про пи са ти да се ро ко ви за стра те шке 
енер гет ске про јек те утвр ђу ју по себ ним про пи сом.

2.6. Уло га АЕРС

У про це су утвр ђи ва ња и пра ће ња ре а ли за ци је стра те шких 
енер гет ских про је ка та уче ству је и АЕРС ко ја ће до 30. ју на 2018. 
го ди не утвр ди ти и об ја ви ти по ка за те ље и од го ва ра ју ће ре фе рент не 
вред но сти ра ди по ре ђе ња је ди нич них тро шко ва ула га ња за упо ре-
ди ве про јек те ин фра струк тур них ка те го ри ја при ка за не у одељ ку 
2.2. тач. 1) и 2) овог по гла вља, а ко је про мо те ри про јек та мо гу да 
ко ри сте за ана ли зе тро шко ва и за про јек те ко је про мо ви шу.

3. ПРЕ ГЛЕД ЦИ ЉЕ ВА, ИН ДИ КА ТО РА, МЕ РА, АК ТИВ НО СТИ 
И ПРО ЈЕ КА ТА ПРО ГРА МА ОСТВА РЕ ЊА СТРА ТЕ ГИ ЈЕ  

ПО ОБЛА СТИ МА

3.1. Област елек трич не енер ги је

Стра те ги јом енер ге ти ке су де фи ни са ни стра те шки ци ље ви 
Ре пу бли ке Ср би је у сек то ру елек тро е нер ге ти ке. За сва ки циљ де-
фи ни са ни су ин ди ка то ри пре ко ко јих се пра ти ње го ва ре а ли за ци ја.

Ц.Е.1. Обез бе ђи ва ње си гур ног снаб де ва ња елек трич ном 
енер ги јом до ма ћег тр жи шта

Ме ри се кроз мо гућ ност да се свим куп ци ма елек трич не 
енер ги је у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС обез бе ди снаб де ва ње елек-
трич ном енер ги јом у скла ду са За ко ном о енер ге ти ци, про пи сом о 
усло ви ма ис по ру ке и снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом, пра ви-
ли ма о ра ду ди стри бу тив ног си сте ма, пра ви ли ма о ра ду пре но сног 
си сте ма и пра ви ли ма о пра ће њу тех нич ких и ко мер ци јал них по ка-
за те ља и ре гу ли са њу ква ли те та ис по ру ке и снаб де ва ња елек трич-
ном енер ги јом и при род ним га сом.

По ка за те љи не пре кид но сти ис по ру ке у пре но сној мре жи, ко-
ји се пра те и про ра чу на ва ју су:

 – ис па ла сна га [MW]  – укуп на ис па ла сна га на свим мер ним 
ме сти ма ко ја су оста ла без на па ја ња услед пре ки да,

 – ENS [MWh]  – укуп на не ис по ру че на елек трич на енер ги ја, 
ко ја пред ста вља укуп ну не ис по ру че ну елек трич ну енер ги ју за вре-
ме свих пре ки да,

 – ENS [%]  – удео не ис по ру че не елек трич не енер ги је у укуп-
но ис по ру че ној елек трич ној енер ги ји,

 – АIT [min]  – про сеч но тра ја ње пре ки да на па ја ња у ми ну ти-
ма, ко је пред ста вља ко лич ник не ис по ру че не елек трич не енер ги је 
и сред ње сна ге.

Не пре кид ност ис по ру ке у ди стри бу тив ној мре жи се оце њу је 
на осно ву по ка за те ља:

 – SA I FI [број пре ки да/корисник]  – про сеч на уче ста лост пре-
ки да на па ја ња по ко ри сни ку, ко ја се ра чу на као ко лич ник ку му ла-
тив ног бро ја пре ки да на па ја ња ко ри сни ка и укуп ног бро ја ко ри-
сни ка и

 – SA I DI [min/корисник]  – про сеч но тра ја ње пре ки да на па-
ја ња у ми ну ти ма по ко ри сни ку, ко је се ра чу на као ко лич ник ку-
му ла тив ног тра ја ња пре ки да на па ја ња ко ри сни ка и укуп ног бро ја 
ко ри сни ка.

Ка ко не по сто је ме ђу на род но утвр ђе ни стан дар ди за до во ља-
ва ју ћег ни воа не пре кид но сти ис по ру ке у пре но сној и ди стри бу-
тив ној мре жи, опе ра то ри пре но сног и ди стри бу тив ног си сте ма у 
сво јим стра те шким до ку мен ти ма ни су у мо гућ но сти да де фи ни шу 
ци ља не вред но сти ових па ра ме та ра. Та ко ђе, сви на ве де ни па ра ме-
три за ви се у ве ли кој ме ри од вре мен ских при ли ка то ком го ди не, а 
на ро чи то од по ја ве не у о би ча је них до га ђа ја (тзв. ви ше си ле)  – еле-
мен тар них не по го да ка та стро фал них раз ме ра. У том сми слу ис пу-
ње ње ци ље ва пред ста вље них у таб. 1 по го ди на ма, де фи ни са них 
на осно ву ана ли за исто риј ских по да та ка и екс перт ског ис ку ства, 
нео п ход но је кри тич ки са гле да ва ти при ли ком из ве шта ва ња.

Таб. 1: Ин ди ка то ри не пре кид но сти ис по ру ке у пре но сној и 
ди стри бу тив ној мре жи

Мер љи ви циљ 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
Ис па ла сна га (MW) 2000 1960 1920 1880 1840 1800 1760
ENS (MWh) 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000
ENS (%) 0,005 0,004 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003
АIT (ми ну ти) 30 29 28 27 25 23 21
SA I FI (број  
пре ки да/ко ри сник)

8,5 8,2 7,9 7,6 7,3 7,0 6,7

SA I DI (ми ну та/ко ри сник) 850 800 750 700 650 600 550

Ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ру дар ства и енер ге ти ке 
сва ке го ди не под но си из ве штај о си гур но сти снаб де ва ња у окви-
ру ко јег су да те вред но сти ин ди ка то ра не пре кид но сти ис по ру ке у 
пре но сној и ди стри бу тив ној мре жи. Ове вред но сти при ку пља, си-
сте ма ти зу је и об ја вљу је АЕРС у окви ру свог из ве шта ја о ра ду ко ји 
под но си На род ној скуп шти ни и об ја вљу је сва ке го ди не.

Ц.Е.2. Раз вој тр жи шта елек трич не енер ги је на на ци о нал ном 
и ре ги о нал ном ни воу

За ме ре ње раз ви је но сти тр жи шта елек трич не енер ги је ко ри-
сте се сле де ћи ин ди ка то ри:

 – мак си мал но уче шће три снаб де ва ча са нај ве ћим оби мом тр-
го ви не (%) на ве ле про дај ном тр жи шту, ко је укљу чу је би ла те рал но 
тр жи ште и бер зу (ор га ни зо ва но тр жи ште) елек трич не енер ги је. За 
сва ког снаб де ва ча, уче сни ка на не ком од по ме ну та два тр жи шта, 
се су ми ра обим ку по ви не и про да је елек трич не енер ги је на оба по-
ме ну та тр жи шта, а уче шће снаб де ва ча се из ра чу на ва као про це нат 
та ко су ми ра не енер ги је у укуп ном оби му тр го ви не на ве ле про дај-
ном тр жи шту. Ин ди ка тор се про ра чу на ва као су ма три нај ве ћа уче-
шћа. Про ра чун овог ин ди ка то ра оба вља АЕРС и до ста вља га ми-
ни стар ству над ле жном за по сло ве енер ге ти ке;

 – ни во кон цен три са но сти ве ле про дај ног тр жи шта, ко ји се 
од ре ђу је на осно ву про ра чу на тог Her fin dahl-Hirschmann индексa 
(HHI). Овај ин декс се про ра чу на ва на осно ву уче шћа свих снаб-
де ва ча на ве ле про дај ном тр жи шту, као збир ква дра та уче шћа по је-
ди них снаб де ва ча на том тр жи шту. Што је вред ност овог ин дек са 
ма ња то је раз ви је ни ја кон ку рен ци ја на тр жи шту. За оце ну кон цен-
три са но сти ве ле про дај ног тр жи шта се ко ри сте гра ни це HHI<1000 
 – ни ско кон цен три са но, 1001≤HHI<2000  – уме ре но кон цен три са-
но, 2001≤HHI  – ви со ко кон цен три са но. Про ра чун овог ин ди ка то ра 
оба вља АЕРС и до ста вља га ми ни стар ству над ле жном за по сло ве 
енер ге ти ке;

 – број ак тив них снаб де ва ча на ве ле про дај ном тр жи шту елек-
трич не енер ги је под но си се као ди рек тан по да так у из ве шта ју. 
Вред ност овог ин ди ка то ра обез бе ђу је АЕРС и до ста вља га ми ни-
стар ству над ле жном за по сло ве енер ге ти ке;

 – број ак тив них снаб де ва ча елек трич ном енер ги јом на ма ло-
про дај ном тр жи шту под но си се као ди рек тан по да так у из ве шта ју. 
Вред ност овог ин ди ка то ра обез бе ђу је АЕРС и до ста вља га ми ни-
стар ству над ле жном за по сло ве енер ге ти ке;

 – од нос го ди шње енер ги је ко јом се тр гу је на бер зи и укуп не 
го ди шње по тро шње елек трич не енер ги је у Ре пу бли ци Ср би ји за 
чи ји про ра чун по дат ке обез бе ђу ју SE E PEX (о го ди шњој тр го ви ни 
на бер зи) и ЕМС (о укуп ној го ди шњој по тро шњи).

На на ци о нал ном ни воу, обез бе ђе ни су усло ви свим крај њим 
куп ци ма елек трич не енер ги је за при ступ тр жи шту на ма ло елек-
трич не енер ги је кроз сло бо дан из бор снаб де ва ча елек трич ном 
енер ги јом. Куп ци ко ји има ју пра во на га ран то ва но снаб де ва ње још 
увек не ко ри сте ово пра во, та ко да су снаб де ва ње на сло бод ном тр-
жи шту на ма ло ко ри сти ли куп ци ко ји су по тро ши ли 44% од укуп-
не по тро шње крај њих ку па ца у 2016. го ди ни, а оста так ку па ца 
има обез бе ђе но га ран то ва но снаб де ва ње елек трич ном енер ги јом 
по ре гу ли са ним це на ма (за око 56% од укуп не по тро шње крај њих 
ку па ца у 2016. го ди ни). Да љи раст ре гу ли са них це на елек трич не 
енер ги је до тр жи шног ни воа, тре ба ло би да до ве де до по ве ћа ња 
про цен та ку па ца и про да те елек трич не енер ги је на сло бод ном тр-
жи шту на ма ло елек трич не енер ги је, у од но су на укуп ну по тро-
шњу крај њих ку па ца.
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Циљ не вред но сти ин ди ка то ра при ка за не су у таб. 2:
Таб. 2: Ин ди ка то ри раз ви је но сти тр жи шта елек трич не енер ги је

Мер љи ви циљ 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
Мак си мал но уче шће три снаб де ва ча на ве ле про дај-
ном тр жи шту са нај ве ћим оби мом тр го ви не (%)

≤50 ≤50 ≤45 ≤45 ≤45 ≤40 ≤40

Ни во кон цен три са но сти ве ле про дај ног тр жи шта уме ре но ви сок уме ре но ви сок сред њи сред њи сред њи ни зак ни зак
Број ак тив них снаб де ва ча на ве ле про дај ном тр жи шту 
елек трич не енер ги је

>40 >40 >40 >40 >40 >40 >40

Број ак тив них снаб де ва ча елек трич ном енер ги јом на 
ма ло про дај ном тр жи шту

>10 >10 >10 >10 >10 >10 >10

Од нос го ди шње енер ги је ко јом се тр гу је на бер зи и 
укуп не го ди шње по тро шње елек трич не енер ги је у 
Ср би ји

>2% >4% >6% >8% >9% >10% >11%

Ц.Е.3. По ве ћа ње пре но сних ка па ци те та/ко ри до ра пре ко Ре пу бли ке Ср би је ко ји има ју ре ги о нал ни и па не вроп ски зна чај
Овај циљ у ве зи са ре а ли за ци јом из град ње „Тран сбал кан ског ко ри до ра” и у том сми слу мо же се де фи ни са ти као по ве ћа ње ка па ци-

те та/ко ри до ра пре ко Ре пу бли ке Ср би је, ко ји има ју ре ги о нал ни и па не вроп ски зна чај, за 500 MW у прав цу се ве ро и сток-ју го за пад у пе ри-
о ду до 2023. го ди не. Из ве штај о го ди шњем по ве ћа њу ка па ци те та под но си ЕМС.

Ц.Е.4. Сма ње ње гу би та ка у ди стри бу тив ним мре жа ма
Овај циљ је де фи ни сан стра те шким до ку мен ти ма ЕПС, у над ле жно сти је опе ра то ра ди стри бу тив ног си сте ма и при ка зу је се као 

про цен ту ал на вред ност гу би та ка елек трич не енер ги је у ди стри бу тив ном си сте му у од но су на укуп ну енер ги ју ко ја се на ба вља на пра гу 
ди стри бу тив ног си сте ма за по тре бе снаб де ва ња ку па ца при кљу че них на ди стри бу тив ни си стем.

Таб. 3: Ин ди ка тор сма ње ња гу би та ка у сек то ру ди стри бу ци је елек трич не енер ги је
Мер љи ви циљ 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Гу би ци енер ги је (%) 12,8 11,9 10,8 10,4 10,1 9,8 9,6

Го ди шњи гу би ци елек трич не енер ги је у ди стри бу тив ном си стем и њи хов про це нат у од но су на укуп ну енер ги ју ко ја се на ба вља на 
пра гу ди стри бу тив ног си сте ма за по тре бе снаб де ва ња ку па ца при кљу че них на ди стри бу тив ни си стем део су ин фор ма ци је о оства ре њу 
елек тро е нер гет ског би лан са елек тро ди стри бу ци ја Ре пу бли ке Ср би је, ко ју ће у на ред ном пе ри о ду обез бе ђи ва ти опе ра тор ди стри бу тив ног 
си сте ма.

Ц.Е.5. Ства ра ње мо гућ но сти за не то из воз елек трич не енер ги је
Мо гућ ност за не то из воз елек трич не енер ги је ства ра се уко ли ко је раз ли ка из ме ђу из во за и уво за елек трич не енер ги је у то ку јед не 

го ди не по зи тив на. У скла ду са тим де фи ни сан је и циљ да раз ли ка из во за и уво за елек трич не енер ги је у го ди шњем би лан су елек трич не 
енер ги је у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС бу де ве ћа од ну ле.

3.1.1. Пре глед ме ра и ак тив но сти у обла сти елек трич не енер ги је

Ра ди оства ре ња ци ље ва де фи ни са них у одељ ку 3.1. овог по гла вља у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС ре а ли зо ва ће се сле де ће ак тив но сти: 
обез бе ђи ва ње не сме та ног и тран спа рент ног функ ци о ни са ња тр жи шта елек трич не енер ги је и не ди скри ми на тор ни при ступ свим уче сни-
ци ма на тр жи шту и ускла ђи ва ње под за кон ских ака та са За ко ном о енер ге ти ци (пре све га до но ше ње но вог про пи са о усло ви ма ис по ру-
ке и снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом). Има ју ћи у ви ду не из ве сност тр жи шних кре та ња на тр жи шту елек трич не енер ги је (по ве ћа ну 
про из вод њу елек трич не енер ги је из об но вљи вих из во ра у по је ди ним европ ским зе мља ма и оче ки ва ну по ве ћа ну мо гућ ност пла сма на на 
тр жи шту Ре пу бли ке Ср би је због ин те гра ци је тр жи шта у на ред ном пе ри о ду, не из ве сно сти око тр го ви не CO2 сер ти фи ка ти ма, и сл.), енер-
гет ски су бјек ти ће у на ред ном пе ри о ду у окви ру сво је по слов не по ли ти ке и у окви ру стра те шких и план ских до ку ме на та, по себ ну па жњу 
по све ти ти ме ра ма за убла жа ва ње по сле ди ца тр жи шних ри зи ка и пред ви де ти сред ства за ре а ли за ци ју ак тив но сти за ко је су над ле жни.

По ред на ве де ног, ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ру дар ства и енер ге ти ке пред у зе ће све ме ре за ре а ли за ци ју ак тив но сти за ко је 
је над ле жно и у ту свр ху обез бе ди ти сред ства из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је за од го ва ра ју ћу го ди ну.

Таб. 4: Пре глед ак тив но сти у сек то ру елек тро е нер ге ти ке
Ак тив ност Пе ри од ре а ли за ци је Од го вор ни су бјек ти Ин ди ка то ри ре а ли за ци је

До но ше ње под за кон ских ака та у скла ду са За ко ном о 
енер ге ти ци

2018. ми ни стар ство над ле жно за 
по сло ве ру дар ства и енер-

ге ти ке

До нет про пис о усло ви ма ис по ру ке и снаб де ва ња елек-
трич ном енер ги јом. Ова ак тив ност ди рект но ути че на 
ин ди ка то ре не пре кид но сти ис по ру ке пре но сној и ди стри-
бу тив ној мре жи при ка за не у таб. 1 и ин ди ка то ре раз ви је-
но сти тр жи шта елек трич не енер ги је при ка за не у таб. 2.

Уса гла ша ва ње Пра ви ла о пра ће њу тех нич ких и ко мер ци-
јал них по ка за те ља и ре гу ли са њу ква ли те та ис по ру ке и 
снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом и при род ним га сом 
са зах те ви ма За ко на о енер ге ти ци

2017. АЕРС Уса гла ше на Пра ви ла о пра ће њу тех нич ких и ко мер ци-
јал них по ка за те ља и ре гу ли са њу ква ли те та ис по ру ке и 
снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом и при род ним га сом. 
Ова ак тив ност ди рект но ути че на ин ди ка то ре не пре-
кид но сти ис по ру ке пре но сној и ди стри бу тив ној мре жи 
при ка за не у таб. 1.

Обез бе ђе ње прав ног окви ра за вр ше ње про це са сер-
ти фи ка ци је опе ра то ра пре но сног си сте ма кроз из ме ну 
про пи са ко јим се уре ђу је рад Вла де, ми ни стар ста ва, рад 
и по сло ва ње јав них пред у зе ћа и дру гих про пи са нео п-
ход них за спро во ђе ње про це са сер ти фи ка ци је

2018. Вла да, На род на скуп шти на, 
ми ни стар ство над ле жно за 
по сло ве при вре де, ми ни-

стар ство над ле жно за по сло-
ве ру дар ства и енер ге ти ке

Спро ве ден по сту пак сер ти фи ка ци је и из вр ше на сер ти-
фи ка ци ја опе ра то ра пре но сног си сте ма од стра не АЕРС. 
Ова ак тив ност ди рект но ути че на ин ди ка то ре раз ви је но-
сти тр жи шта елек трич не енер ги је при ка за не у таб. 2.

Пре у зи ма ње мер них ме ста од стра не опе ра то ра ди-
стри бу тив ног си сте ма и тех но ло шко уна пре ђе ње 
мер не ин фра струк ту ре да би се обез бе ди ло не сме та но 
функ ци о ни са ње тр жи шта и обез бе ди ла бо ља по ну да на 
тр жи шту елек трич не енер ги је

2017 –2020. ОДС ЕПС Ди стри бу ци ја, 
АЕРС, ми ни стар ство над ле-
жно за по сло ве ру дар ства и 

енер ге ти ке

Из вр ше ње оба ве зе из За ко на о енер ге ти ци (чл. 136. и 
404.). Ин ди ка то ри раз ви је но сти тр жи шта елек трич не 
енер ги је при ка за не у таб. 2.
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Ак тив ност Пе ри од ре а ли за ци је Од го вор ни су бјек ти Ин ди ка то ри ре а ли за ци је
Обез бе ђи ва ње не сме та не, тран спа рент не и не ди скри ми-
на тор не рас по де ле пре ко гра нич них пре но сних ка па ци те-
та пу тем ко ор ди ни са них ало ка ци ја пре но сних ка па ци те-
та уз при дру жи ва ње аук ци о ној кан це ла ри ји

2017. ОПС ЕМС, АЕРС Ин ди ка то ри раз ви је но сти тр жи шта елек трич не енер ги је 
при ка за ни у таб. 2.

Уса гла ша ва ње мре жних пра ви ла опе ра то ра пре но сног и 
ди стри бу тив ног си сте ма са гла сно За ко ну о енер ге ти ци

2017 –2020. ОПС ЕМС, ОДС ЕПС Ди-
стри бу ци ја, АЕРС

Ин ди ка то ри раз ви је но сти тр жи шта елек трич не енер ги је 
при ка за ни у таб. 2.

Спа ја ње тр жи шта (бер зе) елек трич не енер ги је (mar ket 
co u pling) са тр жи шти ма Цр не Го ре (1. фа за), 4MMC 
(тр жи штем Ма ђар ске, Ру му ни је, Че шке и Сло вач ке) (2. 
фа за), Ита ли је (3. фа за) и тр жи шти ма Хр ват ске, Бу гар-
ске и Ал ба ни је (4. фа за)

2017.  – Цр на Го ра
2018.  – 4MMC
2020.  – Ита ли ја

2023.  – Хрватска, 
Бугарска и Албанија

SE E PEX Ин ди ка то ри раз ви је но сти тр жи шта елек трич не енер ги је 
при ка за ни у таб. 2. и за вр ше ни про це си спа ја ња тр жи-
шта.

До но ше ње под за кон ских ака та у скла ду са За ко ном о 
ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је у до ме ну елек тро е нер-
ге ти ке

2017. ми ни стар ство над ле жно за 
по сло ве ру дар ства и енер-

ге ти ке

До но ше ње уред бе и пра вил ни ка ко јим се про пи су ју 
ми ни мал ни зах те ви енер гет ске ефи ка сно сти за но ва и 
ре кон стру и са на по стро је ња за про из вод њу, пре нос и ди-
стри бу ци ју елек трич не и то плот не енер ги је. Ова ак тив-
ност ди рект но ути че на ин ди ка то ре сма ње ња гу би та ка у 
сек то ру ди стри бу ци је елек трич не енер ги је при ка за не у 
таб. 3 и ре а ли за ци ју ци ља Ц.Е.5. Ства ра ње мо гућ но сти за 
не то из воз елек трич не енер ги је

Уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти у сек то ру про из-
вод ње елек трич не енер ги је кроз уна пре ђе ње тех нич ке 
ефи ка сно сти пар них ко тло ва и тур бо по стро је ња и 
оста лих по стро је ња у скла ду са ме ра ма про пи са них Ак-
ци о ним пла ном за енер гет ску ефи ка сност

2017 –2023. ЕПС Вред но сти сте пе на ко ри сно сти но вих и ре кон стру и са них 
тер мо е нер гет ских по стро је ња у скла ду са бу ду ћом Уред-
бом о ми ни мал ним зах те ви ма енер гет ске ефи ка сно сти. 
Ова ак тив ност ди рект но ути че на ре а ли за ци ју ци ља 
Ц.Е.5. Ства ра ње мо гућ но сти за не то из воз елек трич не 
енер ги је

Укљу чи ва ње по ступ ка из да ва ња енер гет ске до зво ле за 
из град њу обје ка та за про из вод њу сна ге 1 MW и ви ше, 
или сна ге ма ње од 1 MW ко ји ко ри сте во ду као при-
мар ни енер гет ски ре сурс, обје ка та за ком би но ва ну про-
из вод њу елек трич не и то плот не енер ги је и ди рект них 
да ле ко во да у елек трон ске услу ге Е-пор та ла

2018. ми ни стар ство над ле жно 
за по сло ве ру дар ства и 

енер ге ти ке, Кан це ла ри ја за 
ин фор ма ци о не тех но ло ги је 
и елек трон ску упра ву, При-

вред на ко мо ра Ср би је

Ус по ста вље на елек трон ска услу га на пор та лу Е-упра ве. 
Ова ак тив ност ди рект но ути че на ин ди ка то ре раз ви је но-
сти тр жи шта елек трич не енер ги је при ка за не у таб. 2 и 
ре а ли за ци ју ци ља Ц.Е.5. Ства ра ње мо гућ но сти за не то 
из воз елек трич не енер ги је

Из ра да сту ди је ко јом би се са гле да ла по тре ба уво ђе ња 
јед ног од мо де ла ка па ци та тив ног ме ха ни зма и де фи ни-
са ли да љи ко ра ци и ак тив но сти на ње го вој евен ту ал ној 
при ме ни

2019. ми ни стар ство над ле жно за 
по сло ве ру дар ства и енер-

ге ти ке

Из ра ђе на сту ди ја у ко јој су са гле да ни раз ли чи ти мо де ли 
при ме не ка па ци та тив ног ме ха ни зма, иза бра но оп ти мал-
но ре ше ње и де фи ни са ни да ље ак тив но сти и ко ра ци у 
ње го вој при ме ни. Ова ак тив ност ди рект но ути че на ре а-
ли за ци ју ци ља Ц.Е.5. Ства ра ње мо гућ но сти за не то из воз 
елек трич не енер ги је

У скла ду са од ред ба ма За ко на о енер ге ти ци пла ни ра на је из ра да и до но ше ње про пи са, чи ји је пре глед, рок до но ше ња и од го вор не 
ин сти ту ци је дат у таб. 5.

Таб. 5: План до но ше ња бу ду ћих про пи са у обла сти сек то ра елек трич не енер ги је 
На зив бу ду ћег про пи са На зив ЕУ про пи са пре ма ко јем се вр ши ускла ђи ва ње Рок до но ше ња Од го вор не ин сти ту ци је

Уред ба о усло ви ма ис по ру ке и снаб де-
ва ња елек трич ном енер ги јом

Ди рек ти ва 2009/72/ЕЗ у тек сту им пле мен ти ра ном пре ма Од лу ци 
Ми ни стар ског са ве та ЕЗ D/2011/02/MC-EnC од 6. ок то бра 2011.

IV квар тал 2018. го ди не ми ни стар ство над ле жно за по сло ве 
ру дар ства и енер ге ти ке (Сек тор за 
елек тро е нер ге ти ку)Тех нич ки про пи си у обла сти елек трич-

не енер ги је
 – IV квар тал 2019. го ди не

3.1.2. Ли ста про је ка та у обла сти елек трич не енер ги је

3.1.2.1. Про јек ти у обла сти про из вод ње елек трич не енер ги је

У обла сти про из вод ње елек трич не енер ги је у пе ри о ду ре а ли-
за ци је ПОС пла ни ра се из град ња и ула зак у по гон не ко ли ко ве ћих 
про из вод них ка па ци те та и по вла че ње из по го на тер мо е нер гет ских 
бло ко ва ко ји су на кра ју екс пло а та ци о ног ве ка.

У пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС у по гон би тре ба ло да уђу сле де-
ћи зна чај ни ји про из вод ни објек ти: 

1) ве тро е лек тра на Али бу нар, до кра ја фе бру а ра 2018. го ди не, ин-
ста ли са не сна ге 42 MW, про це ње не го ди шње про из вод ње 100,8 GWh;

На по ме на: Го ди шња про из вод ња за све ве тро е лек тра не је 
про це ње на на осно ву ин ста ли са не (мак си мал не) сна ге и про це ње-
ног екви ва лент ног ефек тив ног вре ме на ра да од 2400 са ти.

2) ве тро е лек тра на Ма ли бу нар, до кра ја апри ла 2018. го ди не, ин-
ста ли са не сна ге 8 MW, про це ње не го ди шње про из вод ње 19,2 GWh;

3) ве тро е лек тра на План ди ште 1, до кра ја но вем бра 2018. го-
ди не, ин ста ли са не сна ге 102 MW, про це ње не го ди шње про из вод-
ње 244,8 GWh;

4) ве тро е лек тра на Ко ва чи ца, до кра ја но вем бра 2018. го ди-
не, ин ста ли са не сна ге 104,5 MW, про це ње не го ди шње про из вод ње 
250,8 GWh;

5) ве тро е лек тра на Чи бук 1, до кра ја но вем бра 2018. го ди не, 
ин ста ли са не сна ге 158,46 MW, про це ње не го ди шње про из вод ње 
380,3 GWh;

6) ве тро е лек тра на Ко ша ва, до кра ја апри ла 2019. го ди не, ин ста-
ли са не сна ге 68 MW, про це ње не го ди шње про из вод ње 163,2 GWh;

7) ве тро е лек тра на Ко сто лац, до кра ја 2020. го ди не, ин ста-
ли са не сна ге 66 MW, про це ње не го ди шње про из вод ње 145 GWh 

(овај про је кат је укљу чен у Је дин стве ну ли сту при о ри тет них ин-
фра струк тур них про је ка та у обла сти енер ге ти ке за јед но са со лар-
ном елек тра ном Пет ка у Ко стол цу, ин ста ли са не сна ге 9,9 MW, 
про це ње не го ди шње про из вод ње 13 GWh);

8) пар но-га сна ТЕ-ТО Пан че во, до кра ја I квар та ла 2019. го-
ди не, ин ста ли са не сна ге 140 MW, про це ње не го ди шње про из вод-
ње 910 GWh. По сто ји мо гућ ност по ме ра ња ро ка ко ји са гле да ва ин-
ве сти тор уко ли ко се при кљу чак усло ви за вр шет ком пр ве ета пе ТС 
Пан че во 7, с об зи ром на ин ве сти ци о ни ста тус овог објек та;

9) блок Б3 у ТЕ Ко сто лац Б, до кра ја 2020. го ди не, ин ста ли-
са не сна ге 350 MW, про це ње не го ди шње про из вод ње 2200 GWh.

Да кле, укуп на про из вод ња елек трич не енер ги је из но вих ка-
па ци те та би тре ба ло да се по ве ћа за 4427 GWh. На овај на чин би 
се успе шно суп сти ту и са ла енер ги ја про из вод них ка па ци те та чи је 
се по вла че ње из по го на пла ни ра због за вр шет ка њи хо вог екс пло а-
та ци о ног ве ка.

Про јек ти из град ње ве тро е лек тра на, чи ја је из град ња под-
стак ну та уво ђе њем ста ту са по вла шће ног про из во ђа ча и под сти ца-
ја ко ји се овој вр сти про из вод ње елек трич не енер ги је обез бе ђу ју, 
би ће из тих раз ло га пред ста вље ни у по гла вљу ко је се од но си на 
област об но вљи вих из во ра енер ги је.

У пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС пла ни ра се на ста вак ре ви та ли за-
ци је хи дро а гре га та, при че му се пла ни ра по ве ћа ње сна ге ко ју пре-
да ју у пре но сни си стем са сле де ћом ди на ми ком:

1) агре гат Г1 у ХЕ Ђер дап 1, са но вом ин ста ли са ном сна гом 
205 MW, би ће у по го ну од 2017. го ди не; 

На по ме на: Oдобрење за експлоатaцију но вом сна гом ис по ру-
чи лац да је по за вр шет ку га ран циј ских ис пи ти ва ња  – ва жи за сва ки 
од на ве де них агре га та.
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2) агре гат Г2 у ХЕ Ђер дап 1, са но вом ин ста ли са ном сна гом 

205 MW, би ће у по го ну од 2018. го ди не;
3) агре гат Г3 у ХЕ Ђер дап 1, са но вом ин ста ли са ном сна гом 

205 MW, би ће у по го ну од 2019. го ди не;
4) агре гат Г2 у ХЕ Звор ник, са но вом ин ста ли са ном сна гом 

31,4 MW (уме сто 24 MW), би ће у по го ну од 2017. го ди не;
5) агре гат Г3 у ХЕ Звор ник, са но вом ин ста ли са ном сна гом 

31,4 MW (уме сто 24 MW), би ће у по го ну од 2018. го ди не;
6) агре гат Г4 у ХЕ Звор ник, са но вом ин ста ли са ном сна гом 

31,4 MW (уме сто 24 MW), би ће у по го ну од 2019. го ди не;
7) агре гат Г1 у ХЕ Пот пећ, са но вом ин ста ли са ном сна гом 19 

MW (уме сто 17 MW), би ће у по го ну од 2021. го ди не;
8) агре гат Г2 у ХЕ Пот пећ, са но вом ин ста ли са ном сна гом 19 

MW (уме сто 17 MW), би ће у по го ну од 2022. го ди не;
9) агре гат Г3 у ХЕ Пот пећ, са но вом ин ста ли са ном сна гом 19 

MW (уме сто 17 MW), би ће у по го ну од 2023. го ди не;
10) но ви Агре гат Г4 у ХЕ Пот пећ, са но вом ин ста ли са ном 

сна гом 13 MW, би ће у по го ну од 2020. го ди не.
По ред по ве ћа ња сна ге хи дро а гре га та, про из вод ња елек трич-

не енер ги је у хи дро е лек тра на ма ће и да ље нај ви ше за ви си ти од 
хи дро ло ги је (до то ка во де).

У пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС пла ни ра се ре ви та ли за ци ја тер-
мо-бло ка А4 у ТЕ Ни ко ла Те сла А, при че му се пла ни ра по ве ћа ње 
ин ста ли са не сна ге са 308,5 MW на 335,3 MW од 2018. го ди не.

До кра ја 2023. го ди не пла ни ра но је по вла че ње из по го на осам 
тер мо-бло ко ва (за ТЕ Ко сто лац А1 ће се вр ши ти до дат не ана ли зе 
о ис пла ти во сти по вла че ња/ре кон струк ци је) укуп не би лан сне сна-
ге 622 MW и про из вод ње од око 1717 GWh. То зна чи да би се до 
кра ја ре а ли за ци је ПОС обез бе ди ла до дат на елек трич на енер ги ја у 
из но су од око 2,71 ТWh из до ма ћих из во ра, при че му би про из вод-
ња из но вих ТЕ и ТЕ-ТО у пот пу но сти за ме ни ла про из вод њу из 
по ву че них ТЕ и ТЕ-ТО, чи ме би се омо гу ћи ло ис пу ње ње два стра-
те шка ци ља из обла сти елек тро е нер ге ти ке:

Ц.Е.1. Обез бе ђи ва ње си гур ног снаб де ва ња елек трич ном 
енер ги јом до ма ћег тр жи шта

Ц.Е.5. Ства ра ње мо гућ но сти за не то из воз елек трич не енер-
ги је

На по ме на: На ве де ни ред ни бро је ви ци ље ва од го ва ра ју ред-
ним бро је ви ма ци ље ва из одељ ка 3.1. овог по гла вља. Ова кав на чин 
ну ме ра ци је ци ље ва за др жан је и у по гла вљи ма ко ја се од но се на 
про јек те у обла сти ма пре но са и ди стри бу ци је елек трич не енер ги је. 
Ци ље ви су по бро ја ни по зна ча ју про јек та за њи хо во оства ре ње (пр-
ви је на ве ден циљ за чи је ис пу ње ње про је кат има нај ве ћи зна чај).

Иако бло ко ви А1 и А2 у ТЕ Ни ко ла Те сла А до ла зе до кра-
ја екс пло а та ци о ног ве ка у то ку ре а ли за ци је ПОС, пре ли ми нар не 
ана ли зе по ка зу ју да је нај е ко но мич ни је ре ше ње ре кон струк ци ја 
бло ко ва А1 и А2 у ТЕ Ни ко ла Те сла А уз при ме ну ме ра за за шти ту 
жи вот не сре ди не и за то су по треб на про це ње на ула га ња у из но су 
од око 230 ми ли о на €. Ко нач но ре ше ње за ста тус ових бло ко ва ће 
се зна ти на кон из ра де де таљ ни је ин ве сти ци о но-тех нич ке до ку мен-
та ци је, ко ја је у то ку.

Ин ве сти ци је по треб не за по вла че ње из по го на пет тер мо-бло-
ко ва про це ње не су на око 26 ми ли о на €.

У то ку је из ра да ин ве сти ци о но-тех нич ке до ку мен та ци је за 
ста тус ло ка ци је ТЕ Ко сто лац А. Пре ли ми нар не ана ли зе по ка зу ју 
да тер мо-блок А1 тре ба по ву ћи из по го на, а блок А2 ре кон стру и-
са ти уз при ме ну ме ра за за шти ту жи вот не сре ди не и за то су по-
треб на ин ве сти ци о на сред ства на ни воу од 187 ми ли о на €. Ко нач-
но ре ше ње за ста тус ових бло ко ва ће се зна ти по окон ча њу из ра де 
ин ве сти ци о но-тех нич ке до ку мен та ци је.

Пла ни ра се да ре кон стру и са ни и но ви про из вод ни бло ко ви 
бу ду ре а ли зо ва ни ко ри шће њем са вре ме них тех но ло ги ја ко је обез-
бе ђу ју оп ти ма лан ни во енер гет ске ефи ка сно сти у сек то ру про из-
вод ње елек трич не енер ги је. Они би за ме ни ли ста ре, енер гет ски 
не е фи ка сне тер мо-бло ко ве ко ји се по вла че из по го на.

Уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти у сек то ру про из вод ње 
елек трич не енер ги је пла ни ра се кроз уна пре ђе ње тех нич ке ефи-
ка сно сти пар них ко тло ва и тур бо по стро је ња. План ак тив но сти на 
уна пре ђе њу као и вред но сти ин ди ка то ра ре а ли за ци је ових ак тив-
но сти (сте пе на ко ри сно сти по је ди них тер мо-бло ко ва) ће де фи ни-
са ти ЕПС кроз свој де се то го ди шњи план раз во ја.

Ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ру дар ства и енер ге ти ке 
при пре ми ло је уред бу и пра вил ник ко ји ма се про пи су ју ми ни мал-
ни зах те ви за но ва и ре ви та ли зо ва на по стро је ња за про из вод њу, 
пре нос и ди стри бу ци ју то плот не и елек трич не енер ги је, што ће 
би ти услов за до би ја ње енер гет ске и/или гра ђе вин ске до зво ле, а 
чи ја ће при ме на за по че ти у 2017. го ди ни.

По ред ве тро е лек тра на, ко је су по себ но ва жне због за до во-
ље ња ци ље ва у ве зи са об но вљи вим из во ри ма енер ги је, у окви ру 
раз ли чи тих сце на ри ја Стра те ги је раз во ја енер ге ти ке раз ма тран је 
низ по тен ци јал них про је ка та из град ње про из вод них ка па ци те та у 
елек тро е нер гет ском сек то ру ко ји су при ка за ни у таб. 6.

Таб. 6: По тен ци јал ни про јек ти из град ње но вих про из вод них 
ка па ци те та у елек тро е нер гет ском сек то ру

На зив про јек та Про це ње на сна га
(MW)

Про це ње на го ди шња про из вод ња
(GWh)

ТЕНТ Б3 750 5400
ТЕ Ко лу ба ра Б 750 5100
ТЕ ТО на гас 860а 3000
ХЕ Ве ли ка Мо ра ва 147,7б 650
ХЕ За пад на Мо ра ва 66,45б 297,14
ХЕ Ибарв 117б 451
ХЕ Сред ња Дри нав 321б 1445
РХЕ Би стри ца 680  –
РХЕ Ђер дап 3 (I фа за) 600  –

а  – Укуп на сна га ви ше ТЕ ТО (Пан че во, Бе о град, Ниш и др.)
б  – Укуп на сна га ви ше ка скад них ХЕ
в  – За кон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке 

Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ита ли је о са рад њи у обла сти енер ге-
ти ке („Слу жбе ни гла сник РС  – Ме ђу на род ни уго во ри”, број 7/12)

По ред на ве де ног, у Ре пу бли ци Ср би ји се раз ма тра мо гућ ност 
по кре та ња про је ка та из град ње обје ка та за про из вод њу елек трич не 
енер ги је из от па да.

П.1. Про је кат из град ње но вог бло ка у ТЕ Ко сто лац Б3
Про је кат из град ње но вог бло ка у ТЕ Ко сто лац Б3 (ТЕ КО Б3 

сна ге 350 MW) до при не ће по ве ћа њу про из вод них ка па ци те та, а 
ти ме и уна пре ђе ње енер гет ске ста бил но сти у Ре пу бли ци Ср би ји. 
Про је кат об у хва та и про ши ре ње по вр шин ског ко па Дрм но, од но сно 
по ве ћа ње про из вод ње угља са 9 на 12 ми ли о на то на го ди шње. Вред-
ност про јек та ТЕ Ко сто лац Б3 је 715,6 ми ли о на $ (око 81.100 ми-
ли о на РСД). Про је кат се фи нан си ра из два из во ра: 85% вред но сти 
про јек та фи нан си ра ће се из зај ма ки не ске ЕКС ИМ бан ке под пре-
фе рен ци јал ним усло ви ма уз одо бре ну др жав ну га ран ци ју, а оста так 
је обез бе ђен из сред ста ва ЕПС (15%). Рок за ре а ли за ци ју про јек та 
је 58 ме се ци. Блок ТЕ Ко сто лац Б3 за до во ља ва све стан дар де за-
шти те жи вот не сре ди не про пи са не за ко ни ма Ре пу бли ке Ср би је. Ре-
а ли за ци ја из град ње од из у зет не је ва жно сти за раз вој енер ге ти ке 
Ре пу бли ке Ср би је због по у зда ног и си гур ног снаб де ва ња енер ги јом 
и енер ген ти ма и ус по ста вља ња усло ва за по у здан и без бе дан рад и 
одр жи ви раз вој енер гет ског сек то ра уоп ште, што ди рект но ути че на 
кон ку рент ност и из во зну спо соб ност срп ске еко но ми је.

Са аспек та уна пре ђе ња енер гет ске ефи ка сно сти де таљ не 
про це не би ће по зна те по из ра ди ела бо ра та о енер гет ској ефи ка-
сно сти. По што ће но ви тер мо-блок сво јом про из вод њом за ме ни-
ти про из вод њу ста рих тер мо-бло ко ва ни ског сте пе на ко ри сно сти, 
прет по став ка је да ће се сте пен ко ри сно сти про из вод ње елек трич-
не енер ги је но вог бло ка по ве ћа ти за бар три про цент на по е на. Да-
кле, уко ли ко се прет по ста ви да по сто је ћи тер мо-бло ко ви ко је ће 
за ме ни ти но ви тер мо-блок има ју сте пен ко ри сно сти 35% (што је 
кон зер ва тив на прет по став ка јер је у 2015. го ди ни про се чан сте-
пен ко ри сно сти тер мо-бло ко ва без утро шка елек трич не енер ги је 
за соп стве ну по тро шњу из но сио 34,9%), а да ће но ви тер мо-блок 
има ти сте пен ко ри сно сти 38% (ка рак те ри сти ке по је ди них еле-
ме на та тер мо-бло ка су не по зна те, јер је блок још увек пред мет 
про јек то ва ња), на сва ки kWh про из ве де не енер ги је из но вог тер-
мо-бло ка уште де ће се око 225 Wh при мар не енер ги је. То зна чи да 
го ди шњој про из вод њи од 2200 GWh од го ва ра го ди шња уште да 
при мар не енер ги је од 495 GWh, што чи ни око 0,4% при мар не про-
из вод ње енер ги је у 2015. го ди ни.
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Таб. 7: Основ не ка рак те ри сти ке и ефек ти про јек та

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Вред ност про јек та и из вор  
сред ста ва Опис ефе ка та ре а ли за ци је

Ва ло ри зо ва ни про сеч ни го ди шњи ефек ти  
ре а ли за ци је на осно ву рас по ло жи ве  

до ку мен та ци је
ТЕ Ко сто лац Б3 350 MW 715,6 ми ли о на $

(85% из кредита кинеске ЕКСИМ 
банке, а 15% из сопствених 
средстава ЕПС)

По ве ћа ње ин ста ли са не сна ге тер мо е лек тра на ЕПС за 
350 MW, од но сно го ди шње про из вод ње ко ја се пла си ра 
у пре но сни си стем за око 2200 GWh. Про из вод ња овог 
тер мо-бло ка ће на до ме сти ти про из вод њу ка па ци те та чи је 
је по вла че ње из по го на пла ни ра но до 2023. го ди не што 
ће уз из град њу оста лих ка па ци те та из ОИЕ обез бе ди ти 
си гур ност снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом ку па ца на 
под руч ју Ре пу бли ке Ср би је.

Го ди шња про из вод ња елек трич не енер ги је ко ја 
се пла си ра у пре но сни си стем: 2200 GWh;
Вредност пласиране енергије према регули-
саним ценама електричне енергије из 2015. 
године: 14.762 милиона РСД (135,5 милиона $ 
према регулисаним ценама електричне енергије 
из 2015. године).

Таб. 8: Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја
Про је кат Ста тус про јек та у то ку из ра де ПОС Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја

Про је кат из град ње но вог 
бло ка у ТЕ Ко сто лац Б3

За вр шен је Идejни прojeкат и дoбиjeнa je сaглaснoст Рeвизиoнe кoми-
сиje 2014. гoдине, у то ку је измeна и дoпуна Идejнoг прojeк тa, услeд 
измeњених усло ва од стра не кинeског парт не ра. У то ку је изрaдa и прeглeд 
Прojeк тa зa грaђeвинску дoзвoлу.

Сту ди ја про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, про је кат за гра ђе вин-
ску до зво лу, гра ђе вин ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње (гра ђе вин-
ски, ма шин ски, елек тро и ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о ни део), 
про је кат из ве де ног ста ња, упо треб на до зво ла.

Ин ди ка тор ре а ли за ци је овог про јек та је про це нат ре а ли за ци је тер мин пла на уса гла ше ног са из во ђа чем по квар та ли ма (и го ди на ма).

Таб. 9: Ди на ми ка ре а ли за ци је ак тив но сти у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС
Про је кат:

Пројекат изградње новог блока у ТЕ Костолац Б3 Од го вор ни су бје кат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Ор га ни за ци о ни и по сло ви ру ко во ђе ња про јек том

ЕПС, ми ни стар ство над ле жно  
за по сло ве ру дар ства и енер ге ти ке

x x x x
При пре ма тех нич ке до ку мен та ци је x x
Студија утицаја на животну средину и друштво x
Дозволе x x
Реализација градње и пуштање у пробни рад x x x

3.1.2.2. Про јек ти у обла сти пре но са елек трич не енер ги је 

Про јек ти у обла сти пре но са елек трич не енер ги је мо гу се по-
де ли ти у две гру пе:

1) Про јек ти по ја ча ња ве за пре но сног си сте ма Ре пу бли ке Ср-
би је са су сед ним пре но сним си сте ми ма и да ље ин те гра ци је пре-
но сног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је у ре ги о нал ну ин тер ко нек ци ју. 
Ови про јек ти омо гу ћа ва ју ре а ли за ци ју сле де ћих стра те шких ци-
ље ва у обла сти елек тро е нер ге ти ке (ци ље ви су на ве де ни по ре до-
сле ду ве ли чи не ути ца ја про јек та):

Ц.Е.2. Раз вој тр жи шта елек трич не енер ги је на на ци о нал ном 
и ре ги о нал ном ни воу

Ц.Е.3. По ве ћа ње пре но сних ка па ци те та/ко ри до ра пре ко Ре-
пу бли ке Ср би је ко ји има ју ре ги о нал ни и па не вроп ски зна чај

Ц.Е.5. Ства ра ње мо гућ но сти за не то из воз елек трич не енер ги је
Ц.Е.1. Обез бе ђи ва ње си гур ног снаб де ва ња елек трич ном енер-

ги јом до ма ћег тр жи шта

2) Про јек ти да љег раз во ја и ре кон струк ци је по сто је ће мре же 
на пон ског ни воа 110 kV ра ди обез бе ђе ња си гур ног на па ја ња ко-
ри сни ка пре но сног си сте ма. Ови про јек ти омо гу ћу ју ре а ли за ци ју 
сле де ћих стра те шких ци ље ва у обла сти елек тро е нер ге ти ке:

Ц.Е.1. Обез бе ђи ва ње си гур ног снаб де ва ња елек трич ном енер-
ги јом до ма ћег тр жи шта

Ц.Е.2. Раз вој тр жи шта елек трич не енер ги је на на ци о нал ном 
и ре ги о нал ном ни воу

У пр ву гру пу про је ка та спа да про је кат „Тран сбал кан ски ко-
ри дор” ко ји је у фа зи ре а ли за ци је и ко ји има пре те жно ре ги о нал-
ни ка рак тер. Дру гу гру пу про је ка та чи не про јек ти ре кон струк ци је 
по сто је ћих во до ва 110 kV ко ји су на кра ју екс пло а та ци о ног ве ка, 
као и из град ње но вих во до ва ко ји ма се ре ша ва ју про бле ми не си-
гур ног, ра ди јал ног на па ја ња по је ди них тран сфор ма тор ских ста ни-
ца 110/X kV.

П.2. Про је кат „Тран сбал кан ски ко ри дор”
Про је кат „Тран сбал кан ски ко ри дор” на ла зи се на Је дин-

стве ној ли сти ин фра струк тур них про је ка та, При о ри тет ној ли сти 
ин фра струк тур них енер гет ских про је ка та (PE CI ли сти), Ли сти 
про је ка та од за јед нич ког ин те ре са (PCI ли сти) (сек ци ја Ре ши ца  – 
Пан че во), Ли сти про је ка та ин ве сти ци о ног окви ра За пад ног Бал ка-
на (WBIF ли сти) и Ли сти про је ка та у окви ру ини ци ја ти ве За пад ни 

Бал кан 6 (WB6 ли сти) (сек ци ја Кра гу је вац 2  – Кра ље во 3 и до-
град ња ТС Кра ље во 3) и са сто ји се из две фа зе.

Про је кат „Тран сбал кан ски ко ри дор  – фа за 1” са сто ји се из че-
ти ри сек ци је:

1. из град ња дво стру ког да ле ко во да 400 kV ТС Пан че во 2  – 
ТС Ре ши ца;

2. из град ња да ле ко во да 400 kV ТС Кра гу је вац 2  – ТС Кра ље-
во 3;

3. из град ња дво стру ког да ле ко во да 400 kV ТС Обре но вац  – 
ТС Ба ји на Ба шта;

4. из град ња ре ги о нал не ин тер ко нек ци је 400 kV Ре пу бли ка 
Ср би ја  – Бо сна и Хер це го ви на  – Цр на Го ра кроз из град њу дво стру-
ког да ле ко во да 400 kV ТС Ба ји на Ба шта  – ТЕ Пље вља  – ХЕ Ви ше-
град на ко ју би се пер спек тив но при кљу чи ла бу ду ћа РХЕ Би стри ца.

Про је кат „Тран сбал кан ски ко ри дор  – фа за 2” об у хва та ви ше 
про је ка та из град ње но вих елек тро е нер гет ских во до ва 400 kV. Тек 
на кон за вр шет ка пр ве фа зе, а на осно ву ком пле ти ра не план ске и 
тех нич ке до ку мен та ци је, до не ће се од лу ка о при о ри те ти ма про је-
ка та у окви ру фа зе 2. 

Пла ни ра се да се то ком ре а ли за ци је ПОС за вр ши из град ња 
сек ци ја 1 и 2 фа зе 1 про јек та, а из град ња сек ци ја 3 и 4 исте фа зе уз 
услов да се обез бе де из во ри фи нан си ра ња за те две сек ци је.

За јед ну сек ци ју фа зе 2 про јек та у то ку је из ра да прет ход не 
сту ди је оправ да но сти, та ко да још увек не по сто је рас по ло жи ви 
по да ци о ко нач ним тех нич ким ка рак те ри сти ка ма и ефек ти ма из-
град ње да ле ко во да.

Збир ефе ка та сма ње ња гу би та ка због ре а ли за ци је свих про-
је ка та из но си 202,3 GWh го ди шње, што чи ни око 0,2% фи нал не 
по тро шње енер ги је (за енер гет ске и не е нер гет ске свр хе) у 2015. 
го ди ни. Ме ђу тим, збир ни ефе кат ре а ли за ци је свих про је ка та је ма-
њи због про ме не ба зног ста ња у од но су на ко је су про ра чу ни ра ђе-
ни. У сва ком слу ча ју, збир ни ефе кат ни је ма њи од 130,4 GWh го-
ди шње (мак си мал ни ефе кат по је ди нач ног про јек та), што чи ни око 
0,13% фи нал не по тро шње енер ги је (за енер гет ске и не е нер гет ске 
свр хе) у 2015. го ди ни.

До про ме на у од но су на прет ход но са гле да не вред но сти про-
јек та „Тран сбал кан ски ко ри дор  – фа за 1” у Је дин стве ној ли сти ин-
фра струк тур них про је ка та, од но сно таб. 129 ПОС, до шло је због 
за кљу чи ва ња уго во ра за кре дит и до на ци ју за сек ци ју 2, чи ме је 
од ре ђе на ко нач на вред ност ин ве сти ци је као и пре ци зни јег са гле-
да ва ња тро шко ва за сек ци је 3 и 4, због по тре бе по пу ња ва ња апли-
ка ци је за до би ја ње ин ве сти ци о ног гран та.
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Таб. 10: Основ не ка рак те ри сти ке и ефек ти про јек та

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Вред ност про јек та и из вор 
сред ста ва Опис ефе ка та ре а ли за ци је

Ва ло ри зо ва ни про сеч ни го ди шњи ефек ти ре а ли за ци је на 
осно ву рас по ло жи ве до ку мен та ци је (вред но сти су пре у зе те из 

од го ва ра ју ћих сту ди ја)
дво стру ки да ле ко вод 400 
kV ТС Пан че во 2  – Ре ши-
ца  – 65 km

25,6 ми ли о на €
(сопствена средства ЕМС)

Уна пре ђе ње укуп ног и не то пре но сног ка-
па ци те та ин тер ко нек ци је из ме ђу Ре пу бли ке 
Ср би је и Ру му ни је, олак ша ва ње при кљу-
че ња бу ду ћих ве ли ких ве тро е лек тра на на 
под руч ју ју жног Ба на та и при кљу че ња 
бу ду ће ТС 400/110 kV Вр шац, пре во ђе ње 
пре но сне мре же у за пад ној Ср би ји на 400 
kV кроз по сте пе но пре у зи ма ње функ ци је 
пре ко 500 km 220 kV во до ва у овој зо ни чи ја 
је ста рост пре ко 50 го ди на и пред ви ђе ни 
су за по вла че ње из упо тре бе, уз сма ње-
ње гу би та ка, по ве ћа ње ка па ци те та во до ва 
ко ји омо гу ћу ју пумп ни ре жим РХЕ Ба ји на 
Ба шта, по ве ћа ње пре но сног ка па ци те та пре-
но сне мре же у Ре пу бли ци Ср би ји у прав цу 
ис ток-за пад, и се вер-ју го и сток и олак ша ње 
пла сма на јеф ти ни је елек трич не енер ги је 
из ју го и сточ не Евро пе у Ита ли ју чи ме се 
у Ре пу бли ци Ср би ји: по ве ћа ва си гур ност 
на па ја ња ку па ца елек трич ном енер ги јом, 
омо гу ћа ва при кљу че ње об но вљи вих из во ра 
елек трич не енер ги је и обез бе ђу је бо ља 
ин те гра ци ја тр жи шта елек трич не енер ги је, 
а обез бе ди ће се и усло ви за при кљу че ње 
бу ду ће РХЕ Би стри ца на 400 kV мре жу.

5,1 ми ли о на € (сма ње ње гу би та ка 0,6 ми ли о на € и по ве ћа ње 
пре но сног ка па ци те та 4,5 ми ли о на €);
Сма ње ње гу би та ка: 13,3 GWh го ди шње (око 1,4% у од но су на 
са да шњу вред ност гу би та ка у пре но сном си сте му);
Смањење емисије CO2 ≈ 11000 t годишње (процена).

да ле ко вод 400 kV ТС 
Кра гу је вац 2  – ТС Кра ље-
во 3  – 60 km

29,6 ми ли о на €
(од тога: 8 милиона € сопствена 
средства ЕМС, 6,6 милиона € до-
нација преко WBIF, 15 милиона 
€ кредит KfW)

0,38 милиона € (смањење губитака);
Смањење губитака: 7 GWh годишње (око 0,8% у односу на 
садашњу вредност губитака у преносном систему);
Смањење емисије CO2 ≈ 4077 t годишње (процена).

двоструки далековод 400 
kV ТС Обреновац  – ТС 
Бајина Башта  – 111 km

66,75 милиона €
(аплицирано за 26% из 
претприступних ЕУ фондова, 
преостали износ би се обезбедио 
већим делом из кредитне линије 
(64%) и мањим делом из соп-
ствених средстава (10%))

9,8 милиона € (смањење губитака 7,8 милиона €, смањење 
емисије CO2 1,3 милиона € и повећање преносног капацитета 
0,7 милиона €)
Смањење губитака: 130,4 GWh годишње (око 14% у односу на 
садашњу вредност губитака у преносном систему);
Смањење емисије CO2 ≈ 108500 t годишње (процена).

двоструки далековод 
400 kV који повезује 
ТС Бајина Башта, ТЕ 
Пљевља и ХЕ Вишеград 
 – 84 km

41,8 милиона €
(аплицирано за 26% из 
претприступних ЕУ фондова, 
преостали износ би се обезбедио 
већим делом из кредитне линије 
(64%) и мањим делом из соп-
ствених средстава (10%))

6,4 милиона € (појединачни ефекти нису дати у расположивој 
документацији);
Смањење губитака: 51,6 GWh годишње (око 5,5% у односу на 
садашњу вредност губитака у преносном систему);
Смањење емисије CO2 ≈ 42900 t годишње (процена).

Таб. 11: Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја
Про је кат Ста тус при пре ме про јек та Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја

дво стру ки да ле ко вод 400 kV ТС Пан-
че во 2  – ТС Ре ши ца  – 65 km

Из град ња за по че та 2016. го ди не Про је кат из ве де ног објек та

да ле ко вод 400 kV ТС Кра гу је вац 2  – 
ТС Кра ље во 3  – 60 km

За вр ше на је ком плет на план ска до ку мен та ци ја, усво је ни су пла но ви 
де таљ не ре гу ла ци је за те ри то ри је три ло кал не са мо у пра ве кроз 
ко јих про ла зи да ле ко вод (Кра гу је вац, Кнић и Кра ље во), обез бе ђе ни 
су ло ка циј ски усло ви ко ји су из да ти од стра не Ми ни стар ства гра ђе-
ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре, Сту ди ја oправданости са 
идеј ним про јек том је за вр ше на и ре ви зи о на ко ми си ја Ми ни стар ства 
гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре је из да ла по зи тив но 
ми шље ње на Сту ди ју. За вр ше на је ком плет на про це ду ра про це не 
ути ца ја објек та на жи вот ну сре ди ну. Ура ђе на је Сту ди ја о про це ни 
ути ца ја, одр жа на јав на рас пра ва и јав ни увид, а по том и струч на 
ре ви зи ја у Ми ни стар ству по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди-
не. У за вр шној фа зи је из ра да тех нич ке до ку мен та ци је и тех нич ка 
кон тро ла исте. При кра ју је и ре ша ва ње имо вин ско-прав них по-
сло ва, тј. екс про при ја ци ја зе мљи шта за стуб на ме ста. До би је на је 
гра ђе вин ска до зво ла за ра до ве у ТС Кра ље во 3.

Оче ку је се да из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле за да ле ко вод и 
по кре та ње тен де ра за из град њу за поч ну то ком 2017. го ди не, а 
из град ња да ле ко во да то ком 2018. го ди не.

дво стру ки да ле ко вод 400 kV ТС Обре-
но вац  – ТС Ба ји на Ба шта  – 111 km

У то ку је при пре ма ела бо ра та о из бо ру идеј не тра се и Про стор ног 
пла на под руч ја по себ не на ме не. Та ко ђе, при пре ма се до ку мен та-
ци ја за тен дер за из ра ду сту ди је оправ да но сти, идеј ног про јек та и 
сту ди је про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у скла ду са зах те ви ма 
За ко на о пла ни ра њу и из град њи. До ку мен ти ко ји су при пре мље ни у 
прет ход ном по ступ ку не од го ва ра ју зах те ви ма За ко на о пла ни ра њу 
и из град њи па их је по треб но при ла го ди ти.

Ела бо рат из бо ра идеј не тра се, Про стор ни план под руч ја по себ-
не на ме не, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, ко нач на вер зи ја 
сту ди је оправ да но сти, идеј ног про јек та и сту ди је про це не 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у скла ду са зах те ви ма За ко на о 
пла ни ра њу и из град њи, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе-
вин ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње, тен дер ска до ку мен та ци ја 
за из град њу, про је кат из ве де ног објек та.

дво стру ки да ле ко вод 400 kV ко ји 
по ве зу је Ба ји ну Ба шту, ТЕ Пље вља и 
ХЕ Ви ше град  – 84 km

У то ку је при пре ма Про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не 
(ППППН) у над ле жно сти Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја 
и ин фра струк ту ре. Па ра лел но се при пре ма сту ди ја оправ да но сти, 
идеј ни про је кат и сту ди ја про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у 
скла ду са зах те ви ма За ко на о пла ни ра њу и из град њи и они ће би ти 
до ста вље ни на ре ви зи ју по усва ја њу ППППН и идеј ног ре ше ња и 
при ба вља ња ло ка циј ских усло ва.

Про стор ни план под руч ја по себ не на ме не, идеј но ре ше ње, 
ло ка циј ски усло ви, ко нач на вер зи ја сту ди је оправ да но сти, идеј-
ног про јек та и сту ди је про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у 
скла ду са зах те ви ма За ко на о пла ни ра њу и из град њи, про је кат 
за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска до зво ла, про је кат за из во-
ђе ње, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат из ве де ног 
објек та.

Ин ди ка тор ре а ли за ци је овог про јек та је ре а ли за ци ја ак тив но сти при ка за них по го ди на ма у таб 12. Бро је ви у та бе ли озна ча ва ју сек-
ци је пр ве фа зе про јек та.

Таб. 12: Ди на ми ка ре а ли за ци је ак тив но сти у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС (по сек ци ја ма)
Про је кат:

Трансбалкански коридор Од го вор ни су бје кат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Ор га ни за ци о ни и по сло ви ру ко во ђе ња про јек том

ЕМС

1 –4 1 –4 2 –4 2 –4 3 –4 3 –4 3-4
При пре ма про стор но-план ске до ку мен та ци је 4 4 3 –4 3 3
Припрема техничке документације 4 3 –4 3 –4 3 3
Студија утицаја на животну средину и друштво 3
Дозволе 2 4 4 3 –4 3
Реализација градње и пуштање у пробни рад 1 1 –2 2 2 4 3 –4 3 –4

П.3. Про је кат ре кон струк ци је елек тро е нер гет ских во до ва 110 kV у ци љу по ве ћа ња си гур но сти на па ја ња и по ве ћа ња ефи ка сно сти 
пре но са елек трич не енер ги је на на пон ском ни воу 110 kV

Пре ко 2000 km над зем них елек тро е нер гет ских во до ва 110 kV у пре но сној мре жи из гра ђе но је пре ви ше од 50 го ди на. Иако су у 
ме ђу вре ме ну не ки од њих ре кон стру и са ни, у пи та њу су би ле за ме не до тра ја лих про вод ни ка, а вр ло рет ко за ме на сту бо ва. Ве ли ки број 
елек тро е нер гет ских во до ва је из гра ђен на бе тон ским сту бо ви ма и про ла зи угро же ним тра са ма, што за по сле ди цу има сма ње ње по ка-
за те ља по у зда но сти на па ја ња. Да би се обез бе дио за до во ља ва ју ћи ни во по у зда но сти на па ја ња пре но сном мре жом 110 kV нео п ход но је 
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ре а ли зо ва ти фа зну ре кон струк ци ју ове мре же у на ред ном пе ри о ду. У пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС пла ни ра но је да се го ди шње из вр ши ре-
кон струк ци ја око 40 ки ло ме та ра над зем них елек тро е нер гет ских во до ва 110 kV, од но сно, укуп но 280 ки ло ме та ра.

Сва ки по је ди нач ни вод зах те ва по себ ну ана ли зу ефе ка та на енер гет ску ефи ка сност, за ви сно од ње го ве уло ге у мре жи (од но сно, мак-
си мал ног го ди шњег оп те ре ће ња и екви ва лент ног вре ме на ње го вог тра ја ња) и пре се ка про вод ни ка пре и по сле ре кон струк ци је. Уз прет-
по став ку да је про сеч но мак си мал но оп те ре ће ње ре кон стру и са них во до ва 20 MW и 6 MVAr, и да ће сви ре кон стру и са ни во до ви ме ња ти 
пре сек са Al Fe 3x150 mm2 на Al Fe 3x240 mm2 при че му је екви ва лент но вре ме тра ја ња мак си мал не сна ге 4500 са ти го ди шње, оче ки ва но 
го ди шње сма ње ње гу би та ка енер ги је по 1 km во да из но си око 6700 kWh (335 €/km уз прет по ста вље ну це ну гу би та ка енер ги је од 0,05 €/
kWh). Са аспек та енер гет ске ефи ка сно сти про це ње ни ефе кат ре а ли за ци је ком плет ног про јек та је сма ње ње гу би та ка од 1,88 GWh го ди-
шње по сле 2023. го ди не, што чи ни око 0,002% фи нал не по тро шње енер ги је (за енер гет ске и не е нер гет ске свр хе) у 2015. го ди ни.

Таб. 13: Основ не ка рак те ри сти ке и ефек ти про јек та

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Вред ност про јек та и из вор  
сред ста ва Опис ефе ка та ре а ли за ци је Ва ло ри зо ва ни про сеч ни го ди шњи ефек ти ре а ли за ци је на 

осно ву рас по ло жи ве до ку мен та ци је
40 km/го ди шње Око 4 ми ли о на € го ди шње

(сопствена средства ЕМС)
Сма ње ње го ди шњих тро шко ва одр жа ва ња, по ве ћа-
ње си гур но сти снаб де ва ња, сма ње ње гу би та ка.

Сма ње ње го ди шњих тро шко ва за око 52 хи ља де € (усво је на 
је сту диј ска про це на од 1300 €/km, при че му ни су раз дво-
је ни по је ди нач ни ефек ти сма ње ња тро шко ва одр жа ва ња, 
гу би та ка,...)

Ин ди ка тор ре а ли за ци је овог про јек та је про це нат ре а ли за ци је ак тив но сти при ка за них по го ди на ма у таб. 14. Број ки ло ме та ра у та-
бе ли озна ча ва укуп ну ду жи ну во до ва за ко ју би тре ба ло да се ре а ли зу је од ре ђе на ак тив ност.

Таб. 14: Ди на ми ка ре а ли за ци је ак тив но сти у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС
Про је кат:

Реконструкција 110 kV мреже Од го вор ни су бје кат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Ор га ни за ци о ни и по сло ви ру ко во ђе ња про јек том

ЕМС

x x x x x x x
При пре ма про стор но-план ске до ку мен та ци је 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km
Припрема техничке документације 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km
Студија утицаја на животну средину и друштво 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km
Дозволе 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km
Реализација градње 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km 40 km

П.4. Про је кат по ја ча ња над зем них и под зем них (ка блов ских) елек тро е нер гет ских во до ва 110 kV у ци љу по ве ћа ња си гур но сти на па-
ја ња и по ве ћа ња ефи ка сно сти пре но са елек трич не енер ги је на на пон ском ни воу 110 kV

Два де се так тран сфор ма тор ских ста ни ца ОДС не ма обез бе ђе но си гур но на па ја ње. То су: Но ви Сад 7, Сен та 2, Ада, Те ме рин, Жа баљ, Бе-
ла Цр ква, Ве ли ко Гра ди ште, Ко вин, Руд ник Ко вин, Кру пањ, Љу бо ви ја, Кнић, Сте ње вац, При је по ље, Ари ље, Ива њи ца, Но ви Па зар 1 и 2, Ра-
шка, Сје ни ца, Ја бла ни ца, Вла со тин це, Ди ми тров град, Пре ше во. На и ме, при ис па ду је ди ног на пој ног во да на ве де не ТС оста ју без на па ја ња на 
110 kV ни воу, при че му се за са мо ма ли део њи хо вог кон зу ма мо же обез бе ди ти ре зер вно на па ја ње на ни жим на пон ским ни во и ма из су сед них 
ТС 110/X kV. Та ко ђе, по је ди ни 110 kV прав ци зах те ва ју по ја ча ње ра ди по ве ћа ња ефи ка сно сти пре но са енер ги је мре жом 110 kV. С тим у ве зи, 
у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС пред ви ђа се ула зак у по гон сле де ћих 110 kV над зем них и под зем них (ка блов ских) елек тро е нер гет ских во до ва:

1. под зем ни вод 110 kV ТС 110/35/20 kV Но ви Сад 7  – ТС 110/20/10 kV Но ви Сад 5 (Al 1000 mm2, 3,98 km);
2. да ле ко вод 110 kV ТС 110/20 kV Бе ла Цр ква  – ТС 110/35 kV Ве ли ко Гра ди ште (Alč 240 mm2, 34,13 km);
3. да ле ко вод 110 kV ТС 110/35 kV Љу бо ви ја  – ТС Сре бре ни ца (БиХ  – Alč 240 mm2, укуп но 8,62 km, а део у над ле жно сти РС  – 2,5 km);
4. да ле ко вод 110 kV ТС 110/20 kV Ада  – ТС 110/20 kV Ки кин да 2 (Alč 240 mm2, 29,56 km);
5. да ле ко вод 110 kV ТС 110/35 kV Гу ча  – ТС 110/35 kV Ива њи ца (Alč 240 mm2, 23 km);
6. дво стру ки да ле ко вод 110 kV ТС 220/110 kV Кра ље во 3  – ТС 110/35 kV Но ви Па зар 1 (2xAlč 240 mm2, 63,37 km).
При пре ма план ске и тех нич ке до ку мен та ци је за ове во до ве ће се сук це сив но ре а ли зо ва ти то ком ре а ли за ци је ПОС.
За на ве де не пот про јек те не по сто је рас по ло жи ве сту диј ске ин фор ма ци је о ефек ти ма сма ње ња гу би та ка у по сто је ћем ста њу мре же. 

Због то га су ура ђе не про це не ути ца ја на по бољ ша ње енер гет ске ефи ка сно сти на ба зи рас по ло жи вих мо де ла пре но сне мре же:
1. под зем ни вод 110 kV ТС 110/35/20 kV Но ви Сад 7  – ТС 110/20/10 kV Но ви Сад 5: 1,9 GWh го ди шње (≈0,002% фи нал не по тро шње 

енер ги је (за енер гет ске и не е нер гет ске свр хе) у 2015. го ди ни);
2. да ле ко вод 110 kV ТС 110/20 kV Бе ла Цр ква  – ТС 110/35 kV Ве ли ко Гра ди ште: 1,48 GWh го ди шње (≈0,0014% фи нал не по тро шње 

енер ги је (за енер гет ске и не е нер гет ске свр хе) у 2015. го ди ни);
3. да ле ко вод 110 kV ТС 110/35 kV Љу бо ви ја  – ТС Сре бре ни ца: ефек ти су при бли жно ну ла;
4. да ле ко вод 110 kV ТС 110/20 kV Ада  – ТС 110/20 kV Ки кин да 2: ефек ти су при бли жно ну ла;
5. да ле ко вод 110 kV ТС 110/35 kV Гу ча  – ТС 110/35 kV Ива њи ца: ефек ти су при бли жно ну ла;
6. дво стру ки да ле ко вод 110 kV ТС 220/110 kV Кра ље во 3  – ТС 110/35 kV Но ви Па зар 1: 13,6 GWh го ди шње (≈0,013% фи нал не по-

тро шње енер ги је (за енер гет ске и не е нер гет ске свр хе) у 2015. го ди ни).

Таб. 15: Основ не ка рак те ри сти ке и ефек ти про јек та

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Вред ност про јек та и из вор 
сред ста ва Опис ефе ка та ре а ли за ци је Ва ло ри зо ва ни про сеч ни го ди шњи ефек ти ре а ли за ци је 

на осно ву рас по ло жи ве до ку мен та ци је
1. Под зем ни вод 110 kV ТС Но ви Сад 7  – ТС Но ви Сад 
5, Al 1000 mm2, 3,98 km

3,2 ми ли о на €
(сопствена средства ЕМС)

По бољ ша ње си гур но сти на-
па ја ња, сма ње ње гу би та ка.

Сма ње ње не ис по ру че не елек трич не енер ги је за око 
37 MWh.

2. Да ле ко вод 110 kV ТС Бе ла Цр ква  – ТС Ве ли ко Гра ди-
ште, Alč 240 mm2, 34,13 km

2,8 ми ли о на €
(сопствена средства ЕМС)

Смањење неиспоручене електричне енергије за око 
166 MWh.

3. Далековод 110 kV ТС Љубовија  – ТС Сребреница 
(БиХ), Alč 240 mm2, укупно 8,62 km, а део у надлеж-
ности РС  – 2,5 km

0,7 милиона €
(сопствена средства ЕМС)

Смањење неиспоручене електричне енергије за око 
262 MWh.

4. Далековод 110 kV ТС Ада  – ТС Кикинда 2, Alč 240 
mm2, 29,56 km

2,2 милиона €
(сопствена средства ЕМС)

Смањење неиспоручене електричне енергије за око 
233 MWh.

5. Далековод 110 kV ТС Гуча  – ТС Ивањица, Alč 240 
mm2, 23 km

2,4 милиона €
(сопствена средства ЕМС)

Смањење неиспоручене електричне енергије за око 
340 MWh.

6. Двоструки далековод 110 kV ТС Краљево 3  – ТС 
Нови Пазар 1, 2xAlč 240 mm2, 63,37 km

9,6 милиона €
(сопствена средства ЕМС)

Смањење неиспоручене електричне енергије за око 
157 MWh.

На по ме на: У 6. ко ло ни таб. 15 са др жа не су вред но сти сма ње ња не ис по ру че не елек трич не енер ги је ко је су до би је не на ба зи апрок-
си ма тив них про ра чу на за сно ва них на про сеч ним вред но сти ма уче ста ло сти и вре ме на тра ја ња ис па да за ком плет ну 110 kV мре жу и оне 
за по је ди нач не во до ве мо гу да бу ду ве ће од вред но сти ко је се мо гу оче ки ва ти у ре ал но сти.
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Таб. 16: Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја

Пот про је кат Ста тус при пре ме про јек та Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја
1. Под зем ни вод 110 kV ТС Но ви Сад 7  – ТС 
Но ви Сад 5

По сто ји ком плет на ур ба ни стич ко-план ска до ку мен-
та ци ја.

У то ку је по сту пак ком пле ти ра ња тех нич ке до ку мен та ци је, обез бе-
ђи ва ња по треб них до зво ла и ре ша ва ња имо вин ско-прав них од но са.

2. Да ле ко вод 110 kV ТС Бе ла Цр ква  – ТС Ве ли ко 
Гра ди ште

По сто ји ком плет на ур ба ни стич ко-план ска до ку мен-
та ци ја и тех нич ка до ку мен та ци ја.

У то ку је по сту пак обез бе ђи ва ња до зво ла за град њу и ре ша ва ње 
имо вин ско-прав них од но са.

3. Да ле ко вод 110 kV ТС Љу бо ви ја  – ТС Сре бре-
ни ца (БиХ)

Про је кат је у раз вој ној фа зи. Не до ста је ком плет на ур ба ни стич ко-план ска и тех нич ка до ку мен-
та ци ја, ни је за по че то обез бе ђи ва ње по треб них до зво ла и ре ша ва-
ње имо вин ско-прав них од но са.

4. Да ле ко вод 110 kV ТС Ада  – ТС Ки кин да 2 По сто ји ком плет на ур ба ни стич ко-план ска до ку мен-
та ци ја и тех нич ка до ку мен та ци ја.

У то ку је по сту пак обез бе ђи ва ња по треб них до зво ла и ре ша ва ње 
имо вин ско-прав них од но са.

5. Да ле ко вод 110 kV ТС Гу ча  – ТС Ива њи ца По сто ји ком плет на ур ба ни стич ко-план ска до ку мен-
та ци ја.

Ни је за по чет про цес обез бе ђе ња по треб не тех нич ке до ку мен та ци је, 
ни су обез бе ђе не до зво ле, ни су ре ше ни имо вин ско-прав ни од но си.

6. Дво стру ки да ле ко вод 110 kV ТС Кра ље во 3  – 
ТС Но ви Па зар 1

По сто ји ком плет на ур ба ни стич ко-план ска до ку мен-
та ци ја.

У то ку је по сту пак ком пле ти ра ња тех нич ке до ку мен та ци је и обез-
бе ђи ва ња по треб них до зво ла. Ни је за по чет по сту пак ре ша ва ња 
имо вин ско-прав них од но са.

Ин ди ка тор ре а ли за ци је овог про јек та је ре а ли за ци ја ак тив но сти при ка за них по го ди на ма у таб. 17. Бро је ви у та бе ли од го ва ра ју ред-
ним бро је ви ма по је ди них пот про је ка та из таб. 16

Таб. 17: Ди на ми ка ре а ли за ци је ак тив но сти у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС (по сек ци ја ма)
Про је кат:

„Пројекат појачања надземних и подземних електроенергетских водова 
110 kV”

Од го вор ни су бје кат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Ор га ни за ци о ни и по сло ви ру ко во ђе ња про јек том ЕМС 1 –6 1 –6 2 –6 4 –6 5 –6
При пре ма про стор но-план ске до ку мен та ци је 3
Припрема техничке документације 1, 5 –6 3
Дозволе 1, 2, 4 1 –6 3, 5 –6
Реализација градње 1 –2 2 –6 4 –6 5 –6

3.1.2.3. Про јек ти у обла сти ди стри бу ци је елек трич не енер ги је 

Основ на функ ци ја про је ка та у обла сти ди стри бу ци је елек трич не енер ги је је по ве ћа ње ни воа по у зда но сти на па ја ња ку па ца елек-
трич не енер ги је, сма ње ње гу би та ка елек трич не енер ги је и оп ти мал но ко ри шће ње ка па ци те та ди стри бу тив не мре же. Да кле, ови про јек ти 
обез бе ђу ју ре а ли за ци ју сле де ћих стра те шких ци ље ва у обла сти елек тро е нер ге ти ке:

Ц.Е.1. Обез бе ђи ва ње си гур ног снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом до ма ћег тр жи шта
Ц.Е.4. Сма ње ње гу би та ка у ди стри бу тив ним мре жа ма
Про јек ти се мо гу по де ли ти у две гру пе: про јек ти уво ђе ња са вре ме них тех но ло ги ја ко је омо гу ћу ју уна пре ђе ње функ ци о ни са ња и 

сма ње ње гу би та ка у ди стри бу тив ном си сте му и про јек ти ре кон струк ци је и по ја ча ња ди стри бу тив не мре же с ци љем да се уна пре ди по у-
зда ност на па ја ња ку па ца и да се сма ње гу би ци у ди стри бу тив ној елек трич ној мре жи.

У пр вој гру пи про је ка та на ла зе се про јек ти „Уна пре ђе ње мер не ин фра струк ту ре” и „Ауто ма ти за ци ја ди стри бу тив не мре же”. Дру гу 
гру пу про је ка та чи не „Про је кат ре кон струк ци је ТС 110/X kV на кра ју екс пло а та ци о ног ве ка” и „Про је кат из град ње но вих ТС 110/X kV”.

Укуп на ин ве сти ци о на вред ност на ве де на че ти ри про јек та из но си око 277 ми ли о на €.
П.5. Про је кат „Уна пре ђе ње мер не ин фра струк ту ре”
Циљ про јек та „Уна пре ђе ње мер не ин фра струк ту ре” је за ме на до тра ја ле мер не ин фра струк ту ре и им пле мен та ци ја са вре ме них си-

сте ма за да љин ско очи та ва ње и упра вља ње по тро шњом, као и ин фор ма ци о них си сте ма ко ји омо гу ћа ва ју ко ри шће ње ова ко при ку пље них 
по да та ка. Про је кат се ре а ли зу је фа зно, кроз за ме ну бро ји ла и им пле мен та ци ју си сте ма на под руч ји ма на ко ји ма је из вр ше на прет ход на 
при пре ма и сни ма ње по сто је ћег ста ња. Тре нут но је при пре мље на и рас по ло жи ва до ку мен та ци ја за за ме ну ин ди рект них, по лу ин ди рект-
них и ди рект них мер них гру па на под руч ју ком плет ног ОДС-а (130 ин ди рект них мер них гру па кла се 02, 4.087 ин ди рект них мер них гру па 
кла се 05, 29.830 по лу ин ди рект них мер них гру па и 24.295 ди рект них мер них гру па) и за ме ну бро ји ла за укуп но око 50.000 до ма ћин ста ва и 
25.343 ин ди рект не мер не гру пе ко је ће се угра ди ти на ТС X/0,4 kV. Та ко ђе, при пре мље на је до ку мен та ци ја за им пле мен та ци ју ин фор ма ци-
о ног си сте ма ко ји ће омо гу ћи ти да љин ско очи та ва ње, упра вља ње по тро шњом и ко ри шће ње по да та ка до би је них на овај на чин.

У таб. 19 дат је ин ди ка тив ни план ре а ли за ци је про јек та. Ко на чан план ре а ли за ци је про јек та би ће де фи ни сан на по чет ку ње го ве ре а-
ли за ци је и би ће фор ми ран на осно ву про це не о мо гућ но сти ис по ру ке опре ме и рас по ло жи ве тех нич ке до ку мен та ци је за ње ну ин ста ла ци ју.

Са аспек та енер гет ске ефи ка сно сти про це ње ни ефе кат про јек та је сма ње ње гу би та ка од 96 GWh го ди шње, што чи ни око 0,09% фи-
нал не по тро шње енер ги је (за енер гет ске и не е нер гет ске свр хе) у 2015. го ди ни.

Таб. 18: Основ не ка рак те ри сти ке и ефек ти про јек та

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Вред ност про јек та и из вор 
сред ста ва Опис ефе ка та ре а ли за ци је

Ва ло ри зо ва ни про сеч ни го ди шњи 
ефек ти ре а ли за ци је на осно ву  
рас по ло жи ве до ку мен та ци је

За ме на 83.685 ин ди рект них, 
по лу ин ди рект них и ди рект них 
мер них гру па и 330.000 бро ји ла 
код до ма ћин ста ва и ин ду стриј-
ских ку па ца и им пле мен та ци ја 
AMI/MDM си сте ма у скла ду са 
тех нич ком спе ци фи ка ци јом

80 ми ли о на €
(50% кредит Европске 
банке за обнову и развој 
(ЕБРД) и 50% кредит 
Европске инвестиционе 
банке (ЕИБ))

Пра ће ње то ка елек трич не енер ги је кроз ди стри бу тив ни си стем, од ње ног 
ула ска до из ла ска и оп ти ми за ци ја то ко ва. Сма ње ње тро шко ва и вре ме на 
по треб ног за очи та ва ње, ис кљу че ње и укљу че ње ку па ца елек трич не 
енер ги је, сма ње ње ко мер ци јал них гу би та ка као ре зул тат из ме шта ња мер-
них ме ста, по ве ћа ње сте пе на на пла те (ди сци пли не у пла ћа њу елек трич не 
енер ги је), мо гућ ност бр зе им пле мен та ци је но вих та риф них ста во ва код 
ку па ца, по ве ћа ње мо гућ но сти упра вља ња по тро шњом, сма ње ње бро ја 
при го во ра на тач ност очи та ва ња (об ра чу на), ква ли тет ни ји над зор и оп-
ти ми за ци ја функ ци о ни са ња ди стри бу тив ног си сте ма, сма ње ње тро шко ва 
одр жа ва ња, обез бе ђи ва ње еко но мич ни јег и пра во вре ме ног ин ве сти ра-
ња у елек тро е нер гет ску мре жу, ква ли тет ни је и бр же ре ша ва ње зах те ва 
но вих ко ри сни ка за при кљу че ње, ства ра ње пред у сло ва за ква ли тет ни је 
функ ци о ни са ње тр жи шта елек трич не енер ги је, јед но став ни ја про це ду ра 
про ме не снаб де ва ча и флек си бил ност у снаб де ва њу елек трич ном енер ги-
јом, обез бе ђи ва ње по да та ка и ин фор ма ци ја у ре ал ном вре ме ну овла шће-
ним су бјек ти ма (крај њем куп цу, тре нут ном снаб де ва чу, и по тен ци јал ном 
снаб де ва чу), пра ће ње ква ли те та на по на и кон ти ну и те та на па ја ња.

6,4 ми ли о на €
(4,8 ми ли о на €  – сма ње ње тро шко ва 
гу би та ка  – ≈96 GWh го ди шње,
1,6 милиона €  – смањење трошкова 
очитавања)
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Ин ди ка тор ре а ли за ци је овог про јек та је про це нат ре а ли за ци је ак тив но сти при ка за них по го ди на ма у таб. 19.

Таб. 19: Ди на ми ка ре а ли за ци је ак тив но сти у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС (број бро ји ла ко ји се об ра ђу је)
Про је кат: Уна пре ђе ње мер не ин фра струк ту ре Од го вор ни су бје кат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Ор га ни за ци о ни и по сло ви ру ко во ђе ња про јек том

ЕПС, ОДС

x x x x x x
При пре ма тех нич ке до ку мен та ци је 16.000 66.000 66.000 66.000 66.000
Реализација пројекта 25.343 ИМГ за ТС X/0,4 kV, 

4.217 ИМГ, 29.830 ПИМГ, 
24.295 ДМГ

66.000 66.000 66.000 66.000 66.000

На по ме на: ИМГ  – ин ди рект на мер на гру па, ПИМГ  – по лу ин ди рект на мер на гру па, ДМГ  – ди рект на мер на гру па.

П.6. Про је кат „Ауто ма ти за ца ја ди стри бу тив не мре же”
Циљ про јек та „Ауто ма ти за ца ја ди стри бу тив не мре же” је по бољ ша ње по у зда но сти на па ја ња по тро ша ча, скра ће ње вре ме на тра ја ња 

пре ки да, за шти та по себ но осе тљи вих ку па ца (јав не слу жбе, бол ни це, про це сна ин ду стри ја ко ја је осе тљи ва на пре ки де на па ја ња), по ве-
ћа ње ни воа ма ни пу ла тив но сти мре же сред њег на по на, по бољ ша ње ис ко ри шће ња по сто је ће опре ме кроз ујед на ча ва ње го ди шњег ди ја гра-
ма оп те ре ће ња да љин ским упра вља њем оп те ре ће њем, од но сно, про ме ном на чи на ње го вог на па ја ња кроз ко ри шће ње си сте ма да љин ског 
упра вља ња у мре жи сред њег на по на. Про је кат ће се ре а ли зо ва ти кроз уград њу но вих ра став них еле ме на та у сред ње на пон ској мре жи 
(rec lo ser-а и ра ста вља ча сна ге) ко ји ће би ти да љин ски упра вља ни, уград њом опре ме за да љин ско упра вља ње на по сто је ћој ра став ној 
опре ми, уград њом но вих ТС X/0,4 kV са ring main unit пре ки дач ком опре мом, уград њом ring main unit пре ки дач ке опре ме на по сто је ћим 
ТС X/0,4 kV, уград њом SCA DA си сте ма и њи хо вом ин те гра ци јом у по сто је ће дис пе чер ске цен тре упра вља ња.

Овај про је кат не ма зна чај ни јег ути ца ја на уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти.

Таб. 20: Основ не ка рак те ри сти ке и ефек ти про јек та

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Вред ност про јек та и из вор 
сред ста ва Опис ефе ка та ре а ли за ци је Ва ло ри зо ва ни про сеч ни го ди шњи ефек ти  

ре а ли за ци је на осно ву рас по ло жи ве до ку мен та ци је
Ауто ма ти за ци ја сред ње на пон ске мре же 
кроз уград њу и опре ма ње опре мом за да-
љин ски над зор и упра вља ње укуп но 1.050 
та ча ка у мре жи и ауто ма ти за ци ја ТС 35/X 
kV кроз уград њу SCA DA си сте ма по ТС

10,5 ми ли о на €
(1,3 милијарде РСД)

Скра ће ње вре ме на пре ки да на па ја ња по тро ша-
ча (на ро чи то по себ но осе тљи вих по тро ша ча), 
бр же ус по ста вља ње пост ха ва риј ских ре жи ма 
на кон ис па да обје ка та 110/X kV и 35/X kV, 
ујед на ча ва ње ди ја гра ма оп те ре ће ња обје ка та 
110/X kV и 35/10 kV (бо ља ис ко ри шће ност 
истих и од ла га ње ин ве сти ци ја у но ве), по-
бољ ша ње опе ра тив ног упра вља ња мре жом и 
за шти те енер гет ских во до ва.

360.000 € (без ува же них ефе ка та на сни же ње оп-
те ре ће ња обје ка та 110/X kV и 35/X kV и ефе ка та 
сма ње ња бро ја пре ки да на па ја ња по себ но осе тљи-
вих ку па ца)

Ин ди ка тор ре а ли за ци је овог про јек та је про це нат ре а ли за ци је ак тив но сти при ка за них по го ди на ма у таб. 21.

Таб. 21: Ди на ми ка ре а ли за ци је ак тив но сти у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС (број та ча ка ко ји се ауто ма ти зу је у мре жи сред њег на по на)
Про је кат:

Аутоматизацаја дистрибутивне мреже Од го вор ни су бје кат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Ор га ни за ци о ни и по сло ви ру ко во ђе ња про јек том

ЕПС, ОДС

x x x x x x x
При пре ма тех нич ке до ку мен та ци је 150 150 150 150 150 150 150
Дозволе 150 150 150 150 150 150 150
Реализација пројекта 150 150 150 150 150 150 150

П.7. Про је кат ре кон струк ци је ТС 110/X kV на кра ју екс пло-
а та ци о ног ве ка у ци љу по ве ћа ња без бед но сти ра да и си гур но сти 
на па ја ња и по ве ћа ња ефи ка сно сти ди стри бу ци је елек трич не енер-
ги је на на пон ском ни воу 110 kV

Ви ше од 50 ТС 110/X kV на под руч ју енер гет ских су бје ка та за 
ди стри бу ци ју елек трич не енер ги је у Ре пу бли ци Ср би ји је ста ро 40 и 
ви ше го ди на. Ма да је у ме ђу вре ме ну у по је ди ним тран сфор ма тор-
ским ста ни ца ма вр ше на за ме на не ис прав не опре ме и ре кон струк-
ци је нај ма њег оби ма да би се омо гу ћио њи хов без бе дан рад, ве ћи-
на ових ТС функ ци о ни ше са ста ром и не у јед на че ном опре мом, а и 
њи хо ва уло га у мре жи је зна чај но про ме ње на од мо мен та њи хо вог 
ула ска у рад (ове ТС су углав ном би ле гра ђе не из ван ур ба ни зо ва них 
зо на, а да нас су у пот пу но ур ба ни зо ва ним под руч ји ма са раз ли чи том 
струк ту ром мре же ко ја се из њих или у њи хо вој око ли ни на па ја са 
на пон ског ни воа 110 kV). Та ко ђе, про ме ње на је и струк ту ра и функ-
ци ја на пој не 110 kV мре же, што зах те ва и евен ту ал ну из ме ну на чи на 
по ве зи ва ња ових обје ка та. Због на ве де них раз ло га, а да би се обез бе-
ди ло си гур но снаб де ва ње ку па ца ко ји се на па ја ју по сред ством ових 
ТС, нео п ход на је хит на ре кон струк ци ја ве ли ког бро ја ТС 110/X kV 
у ди стри бу тив ној мре жи. Про је кат ре кон струк ци је са др жи сле де ћи 
скуп пот про је ка та ре кон струк ци је по је ди них ТС 110/X kV ко ји би 
тре ба ло да се ре а ли зу је у пе ри о ду ко ји по кри ва ПОС:

1. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV По жа ре вац 1 (ин ста ли са на 
сна га 20+31,5 MVA, про јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на 
вред ност ре кон струк ци је 2,5 ми ли о на €  – 309 ми ли о на РСД);

2. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV Пе тро вац (ин ста ли са на сна га 
20+31,5 MVA, про јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на вред-
ност ре кон струк ци је 3,3 ми ли о на €  – 408 ми ли о на РСД);

3. ре кон струк ци ја ТС 110/35/10 kV Ла по во (ин ста ли са на сна-
га 31,5 MVA, про јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на вред-
ност ре кон струк ци је 2,35 ми ли о на €  – 290 ми ли о на РСД);

4. ре кон струк ци ја ТС 110/10 kV Кра гу је вац 5 (Ди вље По ље) 
(ин ста ли са на сна га 31,5 MVA, про јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, 
про це ње на вред ност ре кон струк ци је 3,142 ми ли о на €  – 388 ми ли-
о на РСД);

5. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV Ра шка (ин ста ли са на сна га 
31,5+20 MVA, про јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на вред-
ност ре кон струк ци је 2,5 ми ли о на €  – 309 ми ли о на РСД);

6. ре кон струк ци ја ТС 110/10 kV Но ви Па зар 2 (ин ста ли са на 
сна га 31,5 MVA, про јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на вред-
ност ре кон струк ци је 1,6 ми ли о на €  – 198 ми ли о на РСД);

7. ре кон струк ци ја ТС 110/10 kV Па ра ћин 3 (ин ста ли са на сна-
га 31,5 MVA, про јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на вред-
ност ре кон струк ци је 0,68 ми ли о на €  – 84 ми ли о на РСД);

8. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV Ћи ће вац (ин ста ли са на сна га 
31,5 MVA, про јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на вред ност 
ре кон струк ци је 0,68 ми ли о на €  – 84 ми ли о на РСД);

9. ре кон струк ци ја ТС 110/35/10 kV Ле шни ца (ин ста ли са на и 
про јек то ва на сна га 2x20 MVA, про це ње на вред ност ре кон струк ци-
је 3 ми ли о на €  – 371 ми ли о на РСД);

10. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV Ужи це 1 (ин ста ли са на и 
про јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на вред ност ре кон струк-
ци је 0,72 ми ли о на €  – 89 ми ли о на РСД);

11. ре кон струк ци ја ТС 110/20 kV Ша бац 5 (ин ста ли са на сна-
га 31,5 MVA, про јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на вред-
ност ре кон струк ци је 1,2 ми ли о на €  – 148 ми ли о на РСД);
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12. ре кон струк ци ја ТС 110/35/6,3 kV Ша бац 1 (ин ста ли са на 

сна га 3x31,5+20 MVA, про јек то ва на сна га 4x31,5 MVA, про це ње на 
вред ност ре кон струк ци је 2,8 ми ли о на €  – 346 ми ли о на РСД);

13. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV Гор њи Ми ла но вац 1 (ин ста-
ли са на и про јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на вред ност ре-
кон струк ци је 2,7 ми ли о на €  – 333 ми ли о на РСД);

14. ре кон струк ци ја ТС 110/10 kV Ниш 5 (ин ста ли са на сна га 
20 MVA, про јек то ва на сна га 2x20 MVA, про це ње на вред ност ре-
кон струк ци је 0,5 ми ли о на €  – 62 ми ли о на РСД);

15. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV Алек си нац (ин ста ли са на 
сна га 31,5+20 MVA, про јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на 
вред ност ре кон струк ци је 3,3 ми ли о на €  – 408 ми ли о на РСД);

16. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV Ниш 1 (ин ста ли са на и про-
јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на вред ност ре кон струк ци је 
2 ми ли о на €  – 247 ми ли о на РСД);

17. ре кон струк ци ја ТС 110/10 kV Ри сто вац (ин ста ли са на сна-
га 10 MVA, про јек то ва на сна га 2x16 MVA, про це ње на вред ност 
ре кон струк ци је 1 ми ли он €  – 124 ми ли о на РСД);

18. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV Пи рот 2 (ин ста ли са на сна га 
31,5 MVA, про јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на вред ност 
ре кон струк ци је 1 ми ли он €  – 124 ми ли о на РСД);

19. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV Вла со тин це (ин ста ли са на 
сна га 31,5 MVA, про јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на вред-
ност ре кон струк ци је 1 ми ли он €  – 124 ми ли о на РСД);

20. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV Бор 1 (ин ста ли са на и про-
јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на вред ност ре кон струк ци је 
2,5 ми ли о на €  – 309 ми ли о на РСД);

21. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV Вра ње 1 (ин ста ли са на и 
про јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на вред ност ре кон струк-
ци је 2,5 ми ли о на €  – 309 ми ли о на РСД);

22. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV Кур шу мли ја (ин ста ли са на 
сна га 31,5 MVA, про јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на вред-
ност ре кон струк ци је 2,5 ми ли о на €  – 309 ми ли о на РСД);

23. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV Зре ња нин 1 (ин ста ли са на и 
про јек то ва на сна га 2x31,5MVA, про це ње на вред ност ре кон струк-
ци је 2,59 ми ли о на €  – 320 ми ли о на РСД);

24. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV Но ви Сад 4 (ин ста ли са на и 
про јек то ва на сна га 2x63 MVA, про це ње на вред ност ре кон струк ци-
је 2,45 ми ли о на €  – 303 ми ли о на РСД);

25. ре кон струк ци ја ТС 110/20 kV Но ви Сад 5 (ин ста ли са на и 
про јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на вред ност ре кон струк-
ци је 3,2 ми ли о на €  – 395 ми ли о на РСД);

26. ре кон струк ци ја ТС 110/35/20 kV Су бо ти ца 1 (ин ста ли са на 
и про јек то ва на сна га 2x31,5+20 MVA, про це ње на вред ност ре кон-
струк ци је 1,676 ми ли о на €  – 207 ми ли о на РСД);

27. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV Ки кин да 1 (ин ста ли са на и 
про јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на вред ност ре кон струк-
ци је 3,03 ми ли о на €  – 374 ми ли о на РСД);

28. ре кон струк ци ја ТС 110/10 kV ФОБ (ин ста ли са на и про-
јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на вред ност ре кон струк ци је 
3,17 ми ли о на €  – 391 ми ли о на РСД);

29. ре кон струк ци ја ТС 110/35/10 kV Бе о град 1 (2x40+31,5+30 
MVA, про јек то ва на сна га 2x40+2x31,5 MVA, про це ње на вред ност 
ре кон струк ци је 3,17 ми ли о на €  – 391 ми ли о на РСД);

30. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV Бе о град 6 (ин ста ли са на 
сна га 63+60 MVA, про јек то ва на сна га 2x63 MVA, про це ње на вред-
ност ре кон струк ци је 4,891 ми ли о на €  – 604 ми ли о на РСД);

31. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV Бе о град 2 (ин ста ли са-
на сна га 2x31,5 MVA, про јек то ва на сна га 2x63 MVA, про це ње на 
вред ност ре кон струк ци је 3,17 ми ли о на €  – 391 ми ли о на РСД);

32. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV Бе о град 9 (ин ста ли са на и 
про јек то ва на сна га 2x63 MVA, про це ње на вред ност ре кон струк ци-
је 3,17 ми ли о на €  – 391 ми ли о на РСД);

33. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV Бе о град 7 (ин ста ли са на и 
про јек то ва на сна га 2x63 MVA, про це ње на вред ност ре кон струк ци-
је 3,17 ми ли о на €  – 391 ми ли о на РСД);

34. ре кон струк ци ја ТС 110/35 kV Бе о град 10 (ин ста ли са на и 
про јек то ва на сна га 2x31,5 MVA, про це ње на вред ност ре кон струк-
ци је 3,25 ми ли о на €  – 401 ми ли о на РСД).

Пла ни ра се да се у то ку ре а ли за ци је ПОС за вр ши ре кон-
струк ци ја 28 ТС 110/X kV, да бу де у то ку ре кон струк ци ја три ТС 
110/X kV (Па ра ћин 3, Ћи ће вац и Кур шу мли ја), а да бу де при пре-
мље на по треб на про стор но-план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја за 
три ТС 110/X kV (Ри сто вац, Пи рот 2 и Вла со тин це).

Ре кон струк ци ја оста лих по ме ну тих ТС (ста ри јих од 40 го ди на), 
ко ја је по треб на у ци љу по ве ћа ња без бед но сти ра да и си гур но сти на-
па ја ња и по ве ћа ња ефи ка сно сти ди стри бу ци је елек трич не енер ги је на 
на пон ском ни воу 110 kV би ће за по че та у пе ри о ду на кон 2023. го ди не.

Са аспек та енер гет ске ефи ка сно сти про це ње ни ефе кат про јек-
та је сма ње ње гу би та ка од 1,5 GWh го ди шње што чи ни око 0,0015% 
фи нал не по тро шње енер ги је (за енер гет ске и не е нер гет ске свр хе) у 
2015. го ди ни. Про це на је фор ми ра на на осно ву по да та ка о по ве ћа-
њу ин ста ли са не сна ге тран сфор ма тор ских ста ни ца и прет по став-
ци о про сеч ном оп те ре ће њу тран сфор ма то ра ко ји се за ме њу ју или 
ко ји ма се при дру жу је но ва је ди ни ца у тран сфор ма тор ској ста ни ци.

Таб. 22: Основ не ка рак те ри сти ке и ефек ти про јек та

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Вред ност про јек та и из вор сред ста ва Опис ефе ка та ре а ли за ци је Ва ло ри зо ва ни про сеч ни го ди шњи ефек ти ре а ли-
за ци је на осно ву рас по ло жи ве до ку мен та ци је

Ре кон струк ци ја 34 ТС 110/X kV укуп не 
ин ста ли са не сна ге у план ском пе ри о ду 
2.638 MVA

80,409 ми ли о на € (9.931 ми ли о на РСД)
(сопствена средства ЕПС и кредити страних 
финансијских институција: Светскe банкe, 
ЕБРД, ЕИБ, итд.)

По ди за ње ни воа си гур но сти снаб-
де ва ња, оп ти ма лан раз вој мре же 
сред њег на по на.

По ве ћа ње си гур но сти снаб де ва ња за укуп ну 
ис по ру че ну енер ги ју: 6.621 GWh;
Број купаца за које се обезбеђује сигурност 
напајања: ≈920.000.

Таб. 23: Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја
Про је кат Oпис ре кон струк ци је Ста тус при пре ме про јек та Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја

ТС 110/35 kV По жа ре вац 1 За ме на ком плет не елек тро е нер гет ске опре ме свих 
на пон ских ни воа ко јој је ис те као екс пло а та ци о ни 
век (осим тран сфор ма то ра) и из град ња но ве по гон-
ске згра де за опре му 35 kV. Им пле мен та ци ја но вих 
тех но ло ги ја.

Не по сто ји ура ђе на ин ве сти ци о но-
тех нич ка до ку мен та ци ја. Усво јен 
про јект ни за да так на Тех нич ком 
са ве ту ЕПС.

Идеј но ре ше ње, сту ди ја оправ да но сти, идеј ни 
про је кат, спе ци фи ка ци ја за опре му и ра до ве и 
тен дер ска до ку мен та ци ја, про је кат за гра ђе вин-
ску до зво лу, гра ђе вин ска до зво ла, про је кат за 
из во ђе ње, упо треб на до зво ла.

ТС 110/35 kV Пе тро вац Ком плет на за ме на опре ме на кра ју екс пло а та ци о ног 
ве ка на ви со ко на пон ској и сред ње на пон ској стра ни.

По сто ји прет ход на сту ди ја оправ-
да но сти, идеј но ре ше ње, сту ди ја 
оправ да но сти, идеј ни про је кат, ре-
ше ни су имо вин ско прав ни од но си 
и обез бе ђен до каз о пра ву сво ји не, 
фор ми ра на је спе ци фи ка ци ја за 
опре му и ра до ве и тен дер ска до ку-
мен та ци ја.

Про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин-
ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње, упо треб на 
до зво ла.

ТС 110/35/10 kV Ла по во Уград ња и по ве зи ва ње дру гог тран сфор ма то ра ко ји 
је већ на ба вљен, са опре ма њем ком плет них по ља 
на при ма ру, се кун да ру и тер ци је ру и за ме на опре ме 
ко јој је ис те као екс пло а та ци о ни век у при кључ ним 
по љи ма по сто је ћег тран сфор ма то ра.

По сто ји ин ве сти ци о но-тех нич ка 
до ку мен та ци ја, у то ку је при пре ма 
тен дер ске до ку мен та ци је за опре-
му и ра до ве.

У то ку је по сту пак за до би ја ње ре ше ња о одо-
бре њу за из во ђе ње ра до ва. По сто је ћи обје кат 
има гра ђе вин ску и упо треб ну до зво лу на про-
јект ну до ку мен та ци ју са два тран сфор ма то ра.

ТС 110/10 kV Кра гу је вац 5 
(Ди вље По ље)

Уград ња и по ве зи ва ње дру гог тран сфор ма то ра ко ји 
је већ на ба вљен, са опре ма њем ком плет них по ља 
на при ма ру, се кун да ру и тер ци је ру и за ме на опре ме 
ко јој је ис те као екс пло а та ци о ни век у при кључ ним 
по љи ма по сто је ћег тран сфор ма то ра.

По сто ји ин ве сти ци о но-тех нич ка 
до ку мен та ци ја, у то ку је при пре ма 
тен дер ске до ку мен та ци је за опре-
му и ра до ве.

У то ку је по сту пак за до би ја ње ре ше ња о одо-
бре њу за из во ђе ње ра до ва. По сто је ћи обје кат 
има гра ђе вин ску и упо треб ну до зво лу на про-
јект ну до ку мен та ци ју са два тран сфор ма то ра.
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Про је кат Oпис ре кон струк ци је Ста тус при пре ме про јек та Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја
ТС 110/35 kV Ра шка Ком плет на за ме на опре ме на кра ју екс пло а та ци о ног 

ве ка на ви со ко на пон ској и сред ње на пон ској стра ни.
По сто ји про стор но-план ска 
до ку мен та ци ја. У то ку је из ра да 
Идеј ног про јек та. Спе ци фи ка ци ја 
за опре му и ра до ве и тен дер ска до-
ку мен та ци ја су у фа зи при пре ме.

Сту ди ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат 
за из во ђе ње, ре ше ње о одо бре њу за из во ђе ње 
ра до ва. По сто је ћи обје кат има гра ђе вин ску и 
упо треб ну до зво лу на про јект ну до ку мен та ци ју 
са два тран сфор ма то ра.

ТС 110/10 kV Но ви Па зар 2 Уград ња дру гог тран сфор ма то ра 110/10 kV и опре-
ма ње при кључ них по ља 110 kV и 10 kV и уград ња 
до дат них ће ли ја 10 kV.

По сто ји про стор но-план ска и 
тех нич ка до ку мен та ци ја. Спе ци-
фи ка ци ја за опре му и ра до ве и 
тен дер ска до ку мен та ци ја су у фа зи 
при пре ме.

Про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин-
ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње, упо треб на 
до зво ла.

ТС 110/10 kV Па ра ћин 3 Уград ња дру гог тран сфор ма то ра 110/10 kV и опре-
ма ње при кључ них по ља 110 kV и 10 kV и уград ња 
до дат них ће ли ја 10 kV.

Не по сто ји ура ђе на ин ве сти ци о но-
тех нич ка до ку мен та ци ја.

Идеј но ре ше ње, сту ди ја оправ да но сти, идеј ни 
про је кат, спе ци фи ка ци ја за опре му и ра до ве и 
тен дер ска до ку мен та ци ја, про је кат за гра ђе вин-
ску до зво лу, гра ђе вин ска до зво ла, про је кат за 
из во ђе ње, упо треб на до зво ла.

ТС 110/35 kV Ћи ће вац Уград ња дру гог тран сфор ма то ра 110/35 kV и опре ма-
ње при кључ них по ља 110 kV и 35 kV.

Не по сто ји ура ђе на ин ве сти ци о но-
тех нич ка до ку мен та ци ја.

Идеј но ре ше ње, сту ди ја оправ да но сти, идеј ни 
про је кат, спе ци фи ка ци ја за опре му и ра до ве и 
тен дер ска до ку мен та ци ја, про је кат за гра ђе вин-
ску до зво лу, гра ђе вин ска до зво ла, про је кат за 
из во ђе ње, упо треб на до зво ла.

ТС 110/35/10 kV Ле шни ца Ком плет на за ме на опре ме на кра ју екс пло а та ци о ног 
ве ка на ви со ко на пон ској и сред ње на пон ској стра ни.

По сто ји прет ход на сту ди ја оправ-
да но сти, идеј но ре ше ње, сту ди ја 
оправ да но сти, идеј ни про је кат, ре-
ше ни су имо вин ско прав ни од но си 
и обез бе ђен до каз о пра ву сво ји не, 
фор ми ра на је спе ци фи ка ци ја за 
опре му и ра до ве и тен дер ска до ку-
мен та ци ја.

Про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин-
ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње, упо треб на 
до зво ла.

ТС 110/35 kV Ужи це 1 По стро је ње 110 kV: за ме на по сто је ће опре ме са 
из ра дом но вих те ме ља у тра фо по љи ма, де мон та жа 
по сто је ће опре ме и те ме ља у да ле ко вод ним по љи ма 
и из град ња но вих да ле ко вод них по ља пре ма „H”  – 
ше ми, ком плет на ре кон струк ци ја си сте ма за шти те и 
упра вља ња, ре кон струк ци ја и из град ња са о бра ћај ни-
ца и про ши ре ње огра де око по стро је ња;
Постројење 35 kV: демонтажа темеља и опреме 
разводног постројења на отвореном и комплетна 
изградња затвореног разводног постројења са систе-
мом заштите и управљања.

По стро је ње 110 kV: при ба вље на 
гра ђе вин ска до зво ла, ода бран из-
во ђач ра до ва, ра до ви у то ку;
Постројење 35 kV: Изабран 
је обрађивач који ће израдити 
потребну инвестиционо-техничку 
документацију, на основу које 
ће се формирати и обезбедити 
спецификација за опрему и радове 
и који ће прибавити све потребне 
дозволе.

За по стро је ње 110 kV: упо треб на до зво ла, за по-
стро је ње 35 kV: идеј ни про је кат, спе ци фи ка ци ја 
за опре му и ра до ве и тен дер ска до ку мен та ци ја, 
про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин-
ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње, упо треб на 
до зво ла.

ТС 110/20 kV Ша бац 5 Ком плет на за ме на опре ме на кра ју екс пло а та ци о ног 
ве ка на ви со ко на пон ској и сред ње на пон ској стра ни, 
уград ња но вог тран сфор ма то ра 110/20 kV 31,5 MVA, 
опре ма ње 20 kV ће ли ја, гра ђе вин ска ре кон струк ци ја 
(за др жа ва се по сто је ћи га ба рит по стро је ња).

По сто ји ком пле тан про је кат и гра-
ђе вин ска до зво ла из 2011. го ди не. 
До ку мен та тре ба да се при ла го де 
За ко ну о пла ни ра њу и из град њи.

Сту ди ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, спе-
ци фи ка ци ја за опре му и ра до ве и тен дер ска 
до ку мен та ци ја, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, 
гра ђе вин ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње, упо-
треб на до зво ла.

ТС 110/35/6,3 kV Ша бац 1 
(бу ду ћа 110/35/20 kV)

Ком плет на за ме на опре ме на кра ју екс пло а та ци о ног 
ве ка на ви со ко на пон ској и сред ње на пон ској стра ни, 
за ме на јед ног по сто је ћег тран сфор ма то ра 110/6 kV 
тран сфор ма то ром 110/20 kV, уград ња но вог по стро-
је ња 20 kV и гра ђе вин ска ре кон струк ци ја (за др жа ва 
се по сто је ћи га ба рит по стро је ња).

Усво је ни су идеј ни про је кат и 
сту ди ја оправ да но сти, за вр ше-
на тен дер ска про це ду ра на бав ке 
опре ме.

Про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин-
ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње, упо треб на 
до зво ла.

ТС 110/35 kV Гор њи Ми ла-
но вац 1

Ком плет на за ме на опре ме на кра ју екс пло а та ци о ног 
ве ка на ви со ко на пон ској и сред ње на пон ској стра ни.

До са да је при ку пље на сле де ћа 
до ку мен та ци ја: прет ход на сту ди ја 
оправ да но сти, идеј но ре ше ње, 
сту ди ја оправ да но сти, идеј ни про-
је кат, у то ку је ре ша ва ње имо вин-
ско-прав них од но са, фор ми ра на је 
спе ци фи ка ци ја за опре му и ра до ве 
и тен дер ска до ку мен та ци ја.

Про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин-
ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње, упо треб на 
до зво ла.

ТС 110/10 kV Ниш 5 Опре ма ње два да ле ко вод на по ља 110 kV, за ме на при-
мар не опре ме и опре ме за шти те и упра вља ња.

При ку пље на је ком плет на ин ве-
сти ци о но-тех нич ка до ку мен та ци ја. 
Фор ми ра на је спе ци фи ка ци ја за 
опре му и ра до ве и тен дер ска до-
ку мен та ци ја и за вр шен је тен дер и 
уго во рен део на бав ке опре ме. Ра-
до ви се пла ни ра ју за 2017. го ди ну.

Гра ђе вин ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње, упо-
треб на до зво ла.

ТС 110/35 kV Алек си нац Ком плет на за ме на опре ме на кра ју екс пло а та ци о ног 
ве ка на ви со ко на пон ској и сред ње на пон ској стра ни и 
до град ња по ља за при кљу че ње 110 kV да ле ко во да ка 
ТС Со ко Ба ња.

До са да је при ку пље на сле де ћа 
до ку мен та ци ја: прет ход на сту ди ја 
оправ да но сти, идеј но ре ше ње, 
сту ди ја оправ да но сти, идеј ни про-
је кат, у то ку је ре ша ва ње имо вин-
ско-прав них од но са, а фор ми ра на 
је спе ци фи ка ци ја за опре му и 
ра до ве и тен дер ска до ку мен та ци ја.

Про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин-
ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње, упо треб на 
до зво ла.

ТС 110/35 kV Ниш 1 Са на ци ја ТС ко ја је чвор на, при кљу че на на мре жу 
110 kV са че ти ри во да 110 kV, опре мље на са два 
енер гет ска тран сфор ма то ра. У по сто је ћем по стро-
је њу 110 kV ће се за ме ни ти ком плет не са бир ни це, 
опре ма 110 kV (пре ки дач, СМТ), са бир нич ки пор та-
ли, из гра ди ти уљ на ја ма итд.

Из ра ђе на је сту ди ја оправ да но сти 
са идеј ним про јек том, при пре мље-
на је спе ци фи ка ци ја за опре му и 
ра до ве и тен дер ска до ку мен та ци ја, 
у то ку је ре ша ва ње прав но-имо-
вин ских од но са с об зи ром на то да 
је ТС пре у зе та од ЕМС.

Про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, про је кат за 
из во ђе ње, гра ђе вин ска до зво ла/ одо бре ње за 
из во ђе ње ра до ва.

ТС 110/10 kV Ри сто вац Ни је фор ми ран де та љан опис ре кон струк ци је  – ве ро-
ват на ком плет на за ме на опре ме на кра ју екс пло а та-
ци о ног ве ка на ви со ко на пон ској и сред ње на пон ској 
стра ни.

Не ма рас по ло жи ве ин ве сти ци о но-
тех нич ке до ку мен та ци је. При пре-
ма до ку мен та ци је ће за по че ти у 
2017. го ди ни

Не ма рас по ло жи ве ин ве сти ци о но-тех нич ке 
до ку мен та ци је.
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Про је кат Oпис ре кон струк ци је Ста тус при пре ме про јек та Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја

ТС 110/35 kV Пи рот 2 Ни је фор ми ран де та љан опис ре кон струк ци је  – ве ро-
ват на ком плет на за ме на опре ме на кра ју екс пло а та-
ци о ног ве ка на ви со ко на пон ској и сред ње на пон ској 
стра ни.

Не ма рас по ло жи ве ин ве сти ци о но-
тех нич ке до ку мен та ци је. При пре-
ма до ку мен та ци је ће за по че ти у 
2020. го ди ни

Не ма рас по ло жи ве ин ве сти ци о но-тех нич ке 
до ку мен та ци је.

ТС 110/35 kV Вла со тин це Ни је фор ми ран де та љан опис ре кон струк ци је  – ве ро-
ват на ком плет на за ме на опре ме на кра ју екс пло а та-
ци о ног ве ка на ви со ко на пон ској и сред ње на пон ској 
стра ни.

Не ма рас по ло жи ве ин ве сти ци о но-
тех нич ке до ку мен та ци је. При пре-
ма до ку мен та ци је ће за по че ти у 
2020. го ди ни

Не ма рас по ло жи ве ин ве сти ци о но-тех нич ке 
до ку мен та ци је.

ТС 110/35 kV Бор 1 У пр вој ета пи ре кон струк ци је пред ви ђе на је:
 – за ме на јед ног тран сфор ма то ра 31,5 MVA тран сфор-
ма то ром 63 MVA;
 – уград ња но ве при мар не и се кун дар не опре ме  
110 kV и 35 kV;
 – ре кон струк ци ја гра ђе вин ског де ла објек та ТС и 
но са ча апа ра та у по љи ма 110 kV у скла ду са гра ђе-
вин ским про јек том.
У дру гој ета пи ре кон струк ци је пред ви ђе на је:
 – за ме на дру гог тран сфор ма то ра сна ге 31,5 MVA 
тран сфор ма то ром сна ге 63 MVA;
 – доградња постројења 35 kV са опремањем четири 
нова изводна поља 35 kV.

Не по сто ји ура ђе на ин ве сти ци о но-
тех нич ка до ку мен та ци ја. Усво јен 
про јект ни за да так на Тех нич ком 
са ве ту ЕПС.

Идеј но ре ше ње, сту ди ја оправ да но сти, идеј ни 
про је кат, спе ци фи ка ци ја за опре му и ра до ве и 
тен дер ска до ку мен та ци ја, про је кат за гра ђе вин-
ску до зво лу, гра ђе вин ска до зво ла, про је кат за 
из во ђе ње, упо треб на до зво ла.

ТС 110/35 kV Вра ње 1 Ком плет на за ме на опре ме на кра ју екс пло а та ци о ног 
ве ка на ви со ко на пон ској и сред ње на пон ској стра ни.

Не по сто ји ура ђе на ин ве сти ци о но-
тех нич ка до ку мен та ци ја. Усво јен 
про јект ни за да так на Тех нич ком 
са ве ту ЕПС.

Идеј но ре ше ње, сту ди ја оправ да но сти, идеј ни 
про је кат, спе ци фи ка ци ја за опре му и ра до ве и 
тен дер ска до ку мен та ци ја, про је кат за гра ђе вин-
ску до зво лу, гра ђе вин ска до зво ла, про је кат за 
из во ђе ње, упо треб на до зво ла.

ТС 110/35 kV Кур шу мли ја Ком плет на за ме на опре ме на кра ју екс пло а та ци о ног 
ве ка на ви со ко на пон ској и сред ње на пон ској стра ни.

Не по сто ји ура ђе на ин ве сти ци о но-
тех нич ка до ку мен та ци ја. Усво јен 
про јект ни за да так на Тех нич ком 
са ве ту ЕПС.

Идеј но ре ше ње, сту ди ја оправ да но сти, идеј ни 
про је кат, спе ци фи ка ци ја за опре му и ра до ве и 
тен дер ска до ку мен та ци ја, про је кат за гра ђе вин-
ску до зво лу, гра ђе вин ска до зво ла, про је кат за 
из во ђе ње, упо треб на до зво ла.

ТС 110/35 kV Зре ња нин 1 Из град ња ТС 110/35/20 kV „Зре ња нин 1” на ло ка-
ци ји по сто је ће ТС 110/35 kV. Ре кон струк ци ја но вог 
РП 110 kV, ре кон струк ци ја РП 35 kV, по ста вља ње 
ЕТ 110/20 kV, из град ња но вог РП 20 kV, за ме на ком-
плет не ЗУ опре ме.

По сто ји про стор но-план ска до-
ку мен та ци ја. Из ра ђе на је сту ди ја 
оправ да но сти и идеј ни про је кат.

Спе ци фи ка ци ја за опре му и ра до ве и тен дер ска 
до ку мен та ци ја, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, 
гра ђе вин ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње, упо-
треб на до зво ла.

ТС 110/35 kV Но ви Сад 4 До град ња РП 110 kV, ре кон струк ци ја РП 35 kV, 
уград ња тран сфор ма то ра 110/20 kV, из град ња  
РП 20 kV (от куп пар це ле за про ши ре ње ТС)  – при-
пре ма и за ме на ком плет не за штит но-упра вљач ке 
опре ме.

Обје кат пред ви ђен у про стор ним 
и ур ба ни стич ким пла но ви ма с 
тим што је по треб но про ши ре ње 
по сто је ће пар це ле. Не по сто ји 
ура ђе на ин ве сти ци о но-тех нич ка 
до ку мен та ци ја.

Идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди ја 
оправ да но сти, идеј ни про је кат, спе ци фи ка ци ја 
за опре му и ра до ве и тен дер ска до ку мен та ци ја, 
про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин-
ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње, упо треб на 
до зво ла.

ТС 110/20 kV Но ви Сад 5 Адап та ци ја по стро је ња 110 kV ра ди по ве зи ва ња на 
пре но сни си стем.

При пре мље на је про стор но-план-
ска до ку мен та ци ја

Сту ди ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, спе-
ци фи ка ци ја за опре му и ра до ве и тен дер ска 
до ку мен та ци ја, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, 
гра ђе вин ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње, упо-
треб на до зво ла.

ТС 110/35/20 kV Су бо ти ца 1 Ре кон струк ци ја РП 110 kV, ре кон струк ци ја РП 20 kV 
и за ме на ком плет не за штит но-упра вљач ке опре ме.

По сто ји при пре мље на ком плет на 
ин ве сти ци о но-тех нич ка до ку-
мен та ци ја, пот пи сан је уго вор са 
из во ђа чем ра до ва и ис по ру чи о ци-
ма опре ме. Обез бе ђе но је ре ше ње 
о одо бре њу ра до ва.

Про је кат за из во ђе ње, упо треб на до зво ла.

ТС 110/35 kV Ки кин да 1 Фор ми ра ње на пој не тач ке 20 kV у по сто је ћој ТС 
110/35 kV Ки кин да 1: до град ња РП 110 kV, ре кон-
струк ци ја РП 35 kV, уград ња тран сфор ма то ра  
110/20 kV, из град ња РП 20 kV и за ме на ком плет не 
за штит но-упра вљач ке опре ме.

У при пре ми је про стор но-план ска 
и тех нич ка до ку мен та ци ја.

Про стор но-план ска до ку мен та ци ја, идеј но 
ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди ја оправ да-
но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску 
до зво лу, гра ђе вин ска до зво ла, спе ци фи ка ци ја 
за опре му и ра до ве и тен дер ска до ку мен та ци ја 
про је кат за из во ђе ње, про је кат из ве де ног објек-
та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/10 kV ФОБ Пред ви ђе на је ре кон струк ци ја ком плет не ТС 110/10 
kV ФОБ, а због прог но зе оп те ре ће ња и пред ви ђе не 
из град ње ТС 110/10 kV Бе о град 41  – Блок 32 ни је 
по треб но по ве ћа ње ин ста ли са не сна ге тран сфор ма-
то ра, већ оста је иста ин ста ли са на сна га 2x31,5МVА.

Не ма рас по ло жи ве ин ве сти ци о но-
тех нич ке до ку мен та ци је. При пре-
ма до ку мен та ци је ће за по че ти у 
2017. го ди ни

Не ма рас по ло жи ве ин ве сти ци о но-тех нич ке 
до ку мен та ци је.

ТС 110/35/10 kV Бе о град 1 Пред ви ђе на је ре кон струк ци ја раз вод ног по стро је ња 
110 kV и ре кон струк ци ја и по ве ћа ње бро ја ће ли ја у 
РП 35 kV.

Не ма рас по ло жи ве ин ве сти ци о но-
тех нич ке до ку мен та ци је. При пре-
ма до ку мен та ци је ће за по че ти у 
2017. го ди ни

Не ма рас по ло жи ве ин ве сти ци о но-тех нич ке 
до ку мен та ци је.

ТС 110/35 kV Бе о град 6 Пред ви ђе на је за ме на ста рог по стро је ња 110 kV 
но вим по стро је њем у SF6 тех ни ци, за тим ком плет на 
за ме на раз вод ног по стро је ња 35 kV но вим у SF6 
тех ни ци са два си сте ма са бир ни ца, за ме на ре леј не 
за шти те но вом ми кро про це сор ском, уво ђе ње да-
љин ског упра вља ња, за ме на ком плет не соп стве не 
по тро шње и ре кон струк ци ја ин ста ла ци ја.

По сто је сту ди ја оправ да но сти, 
идеј ни про је кат, спе ци фи ка ци ја 
за опре му и ра до ве и тен дер ска 
до ку мен та ци ја.

Про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин-
ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње, упо треб на 
до зво ла.
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Про је кат Oпис ре кон струк ци је Ста тус при пре ме про јек та Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја
ТС 110/35 kV Бе о град 2 Пред ви ђе но је по ве ћа ње ин ста ли са не сна ге за ме ном 

оба тран сфор ма то ра сна ге 31,5 MVA тран сфор ма-
то ри ма сна ге 63 MVA. По стро је ње 110 kV ће се ре-
кон стру и са ти у це ли ни као по стро је ње на отво ре ном 
про сто ру (за др жа ва се по сто је ћи број по ља са не што 
из ме ње ним ре до сле дом и два си сте ма са бир ни ца, 
оста вља се про стор за јед но ре зер вно  
110 kV по ље). Пред ви ђе на је за ме на 35 kV по стро је-
ња у згра ди, на ме сту по сто је ћег по стро је ња  
35 kV, но вим по стро је њем са два си сте ма са бир ни ца 
уз до град њу 4 из вод не ре зер вне ће ли је. Но во 35 kV 
по стро је ње пред ви ђе но је у SF6 тех ни ци.

До са да је при ку пље на сле де ћа 
до ку мен та ци ја: прет ход на сту ди ја 
оправ да но сти, идеј но ре ше ње, 
сту ди ја оправ да но сти, идеј ни про-
је кат, у то ку је ре ша ва ње имо вин-
ско-прав них од но са, а фор ми ра на 
је спе ци фи ка ци ја за опре му и 
ра до ве и тен дер ска до ку мен та ци ја.

Про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин-
ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње, упо треб на 
до зво ла.

ТС 110/35 kV Бе о град 9 Пред ви ђе на за ме на ста рих тран сфор ма то ра Т1 и 
Т2 но вим тран сфор ма то ри ма исте сна ге и уград ња 
но вог тран сфор ма то ра Т3 сна ге 63 MVA. Пр во се из-
во де ра до ви на из град њи по стро је ња за при кљу че ње 
тран сфор ма то ра Т3. Ре кон струк ци ја РП 110 kV пред-
ви ђе на је у две фа зе. У пр вој ће би ти у по го ну је дан 
тран сфор ма тор пре ко свог 110 kV тра фо по ља, а 
оста ли део РП 110 kV ће би ти де мон ти ран и из вр ше-
ни по треб ни гра ђе вин ски и елек тро мон та жни ра до ви 
на мон та жи но ве опре ме. По треб но је обез бе ди ти 
пре ве зи ва ње 110 kV во до ва, ван кру га по стро је ња 
ТС Бе о град 9 (у скла ду са мо гућ но сти ма и усло ви ма 
ЕМС). У дру гој фа зи ре кон струк ци је у по го ну ће би-
ти дру ги тран сфор ма тор 110/35 kV пре ко ре кон стру-
и са ног де ла РП 110 kV. За то вре ме ће се из вр ши ти 
ре кон струк ци ја пре о ста лог де ла РП 110 kV ко је је 
би ло у по го ну у пр вој фа зи ре кон струк ци је.

Не по сто ји ура ђе на ин ве сти ци о но-
тех нич ка до ку мен та ци ја. Усво јен 
про јект ни за да так на Тех нич ком 
са ве ту ЕПС.

Сту ди ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, спе-
ци фи ка ци ја за опре му и ра до ве и тен дер ска 
до ку мен та ци ја, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, 
гра ђе вин ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње, упо-
треб на до зво ла.

ТС 110/35 kV Бе о град 7 По сто је ће ста ње 2x63 МVА, а пла ни ра но ста ње 2x63 
МVА + 2x31,5 МVА (за др жа ва се Т2, за ме њу је се 
Т1, угра ђу ју се но ви Т3 и Т4 сна ге 31,5 МVА, пре-
но сног од но са 110/10 kV). Ре кон струк ци ја РП 110 
kV пред ви ђе на је у две фа зе. У пр вој фа зи у по го ну 
ће би ти је дан тран сфор ма тор пре ко свог 110 kV 
по ља, а оста ли део РП 110 kV ће би ти де мон ти ран и 
из вр ше ни по треб ни гра ђе вин ски и елек тро мон та жни 
ра до ви на мон та жи но ве опре ме. У дру гој фа зи ре-
кон струк ци је у по го ну ће би ти дру ги тран сфор ма тор 
110/35 kV пре ко ре кон стру и са ног де ла РП 110 kV. За 
то вре ме ће се из вр ши ти ре кон струк ци ја пре о ста лог 
де ла РП 110 kV ко је је би ло у по го ну у пр вој фа зи 
ре кон струк ци је, као и из град ња до дат ног по стро је ња 
за при кљу че ње тран сфор ма то ра Т3 и Т4.

Не по сто ји ура ђе на ин ве сти ци о но-
тех нич ка до ку мен та ци ја. Усво јен 
про јект ни за да так на Тех нич ком 
са ве ту ЕПС.

Сту ди ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, спе-
ци фи ка ци ја за опре му и ра до ве и тен дер ска 
до ку мен та ци ја, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, 
гра ђе вин ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње, упо-
треб на до зво ла.

ТС 110/35 kV Бе о град 10 Пред ви ђе на је ком плет на за ме на опре ме у 110 kV по-
стро је њу, за ме на ком плет ног по стро је ња 35 kV, за др-
жа ва ју се оба по сто је ћа тран сфор ма то ра сна ге од по 
31,5 МVА, пред ви ђе на је ком плет на ре кон струк ци ја 
соп стве не по тро шње, узе мље ња, осве тље ња, гро мо-
бран ске ин ста ла ци је,... Ре кон струк ци ја РП 110 kV ће 
се ре а ли зо ва ти у две фа зе. У пр вој ће би ти у по го ну 
је дан тран сфор ма тор пре ко свог 110 kV тра фо по ља, 
а оста ли део РП 110 kV ће би ти де мон ти ран и из-
вр ше ни по треб ни гра ђе вин ски и елек тро мон та жни 
ра до ви на мон та жи но ве опре ме. У дру гој фа зи ре-
кон струк ци је у по го ну ће би ти дру ги тран сфор ма тор 
пре ко ре кон стру и са ног де ла РП 110 kV.

Не по сто ји ура ђе на ин ве сти ци о но-
тех нич ка до ку мен та ци ја. Усво јен 
про јект ни за да так на Тех нич ком 
са ве ту ЕПС.

Сту ди ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, спе-
ци фи ка ци ја за опре му и ра до ве и тен дер ска 
до ку мен та ци ја, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, 
гра ђе вин ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње, упо-
треб на до зво ла.

Ин ди ка тор ре а ли за ци је овог про јек та је про це нат ре а ли за ци је ак тив но сти при ка за них по го ди на ма у таб. 24.

Таб. 24: Ди на ми ка ре а ли за ци је ак тив но сти у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС
Про је кат: Ре кон струк ци ја ТС 110/X kV на кра ју екс пло а та ци о ног ве ка Од го вор ни су бје кат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Ор га ни за ци о ни и по сло ви ру ко во ђе ња про јек том

ЕПС, ОДС

19 ТС 18 ТС 16 ТС 13 ТС 11 ТС 8 ТС 8 ТС
При пре ма про стор но-план ске до ку мен та ци је 4 ТС 3 ТС 3 ТС 2 ТС 1 ТС
Припрема техничке документације 9 ТС 8 ТС 6 ТС 5 ТС 5 ТС 3 ТС 3 ТС
Дозволе 5 ТС 5 ТС 5 ТС 3 ТС 3 ТС 2 ТС 3 ТС
Реализација градње 9 ТС 9 ТС 8 ТС 6 ТС 3 ТС 5 ТС 5 ТС
Улазак у погон 5 ТС 5 ТС 5 ТС 5 ТС 3 ТС 3 ТС

П.8. Про је кат из град ње но вих ТС 110/X kV у ци љу по ве ћа ња си гур но сти на па ја ња и по ве ћа ња ефи ка сно сти ди стри бу ци је елек-
трич не енер ги је

У прет ход них 25 го ди на из град ња но вих ТС 110/X kV ни је би ла у скла ду са по тре ба ма на ста лим због про ме не про стор не рас по де ле 
и струк ту ре по тро шње као и због по ра ста по тро шње ко ји се до го дио у ме ђу вре ме ну. Про цес из град ње но вих ТС 110/X kV ко је пре у зи ма-
ју функ ци ју не е ко но мич но оп те ре ће не сред ње на пон ске мре же, ре ша ва ју про блем не си гур ног на па ја ња из по сто је ћих ТС 110/X kV и ТС 
35/X kV, ви со ких гу би та ка и ло ших на пон ских при ли ка у мре жи сред њег на по на ин тен зи ви ран је у прет ход них 5 –10 го ди на, и на ста ви ће 
се у на ред них де се так го ди на због ве ли ког бро ја обје ка та чи ја је из град ња нео п ход на. Про је кат из град ње но вих ТС 110/X kV са др жи сле-
де ћи скуп пот про је ка та из град ње но вих ТС:

1. ТС 110/X kV Бе о град 23  – Ауто ко ман да (2x40 MVA, 9 ми ли о на €  – 1112 ми ли о на РСД);
2. ТС 110/35 kV Бе о град 42  – Гроц ка (1x31,5 MVA, 3,5 ми ли о на €  – 432,3 ми ли о на РСД);
3. ТС 110/35 kV Бе о град 44  – Сур чин (2x31,5 MVA, 5,65 ми ли о на €  – 697,3 ми ли о на РСД);
4. ТС 110/10 kV Бе о град 43 (2x20 MVA, 4 ми ли о на €  – 494 ми ли о на РСД);
5. ТС 110/35/10 kV Со ко ба ња (1x31,5 MVA, 1,97 ми ли о на €  – 243,3 ми ли о на РСД);
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6. ТС 110/10 kV Ниш 6 (2x31,5 MVA, 5,02 ми ли о на €  – 620 ми ли о на РСД);
7. ТС 110/X kV Бе ла Па лан ка (2x20 MVA, 2,5 ми ли о на €  – 308,8 ми ли о на РСД);
8. ТС 110/X kV Бо ље вац (1x31,5 MVA, 2,6 ми ли о на €  – 321 ми ли о на РСД);
9. ТС 110/10 kV Ле ско вац 5 (2x31,5 MVA, 4 ми ли о на €  – 494 ми ли о на РСД);
10. ТС 110/X kV Ста ра пла ни на (2x31,5 MVA, 3,25 ми ли о на €  – 401 ми ли о на РСД);
11. ТС 110/20 kV Ср бо бран 2 (1x31,5 MVA, 1,9 ми ли о на €  – 234,7 ми ли о на РСД);
12. ТС 110/20 kV Кр ње шев ци (1x31,5 MVA, 2,2 ми ли о на €  – 271,7 ми ли о на РСД);
13. ТС 110/20 kV Пер лез (1x20 MVA, 1,94 ми ли о на €  – 240 ми ли о на РСД);
14. ТС 110/X kV План ди ште (1x31,5 MVA, 3,5 ми ли о на €  – 432,3 ми ли о на РСД);
15. ТС 110/20 kV Бе о чин (1x31,5 MVA, 3 ми ли о на €  – 370,5 ми ли о на РСД);
16. ТС 110/X kV Но ви Сад 8 (1x31,5 MVA, 3,5 ми ли о на €  – 432,3 ми ли о на РСД);
17. ТС 110/X kV Кра ље во 6 (2x31,5 MVA, 1,74 ми ли о на €  – 214,9 ми ли о на РСД);
18. ТС 110/X kV Ужи це 2 (2x31,5 MVA, 2,84 ми ли о на €  – 350,7 ми ли о на РСД);
19. ТС 110/X kV Ко па о ник (2x31,5 MVA, 8,68 ми ли о на €  – 1071,6 ми ли о на РСД);
20. ТС 110/X kV Уб 2 (2x31,5 MVA, 2,5 ми ли о на €  – 308,8 ми ли о на РСД);
21. ТС 110/20 kV Ту тин (2x20 MVA, 2,5 ми ли о на €  – 308,8 ми ли о на РСД);
22. ТС 110/35 kV При бој (2x31,5 MVA, 2,5 ми ли о на €  – 308,8 ми ли о на РСД);
23. ТС 110/20 kV Аран ђе ло вац 2 (2x31,5 MVA, 2,5 ми ли о на €  – 308,8 ми ли о на РСД);
24. ТС 110/20 kV Ко це ље ва (1x31,5 MVA, 1,0 ми ли он €  – 123,5 ми ли о на РСД);
25. ТС 110/20 kV Сви лај нац (2x20 MVA, 2,5 ми ли о на €  – 308,8 ми ли о на РСД);
26. ТС 110/35 kV Гор њи Ми ла но вац 2 (2x31,5 MVA, 2,5 ми ли о на €  – 308,8 ми ли о на РСД);
27. ТС 110/20 kV Но ви Па зар 3 (2x31,5 MVA, 3 ми ли о на €  – 370,5 ми ли о на РСД);
28. ТС 110/35 kV Де спо то вац (2x20 MVA, 2,5 ми ли о на €  – 308,8 ми ли о на РСД);
29. ТС 110/X kV Ло зни ца 2 (2x31,5 MVA, 2,5 ми ли о на €  – 308,8 ми ли о на РСД);
30. ТС 110/35/10 kV Ушће (2x31,5 MVA, 2,52 ми ли о на €  – 311,2 ми ли о на РСД);
31. ТС 110/35/20 kV Кра гу је вац 21  – Но ва За ста ва (2x63 MVA, 3,904 ми ли о на €  – 468 ми ли о на РСД);
32. ТС 110/X kV Сме де ре во 5 (2x31,5 MVA, 3 ми ли о на €  – 494 ми ли о на РСД);
33. ТС 110/10 kV Кра гу је вац 22  – Цен тар (2x31,5 MVA, 5 ми ли о на €  – 617,5 ми ли о на РСД);
34. ТС 110/35 kV По жа ре вац 2 (2x31,5 MVA, 4 ми ли о на €  – 494 ми ли о на РСД);
35. ТС 110/X kV Сме де рев ска Па лан ка 2 (1x31,5 MVA, 1,9 ми ли о на €  – 234,7 ми ли о на РСД).
Пла ни ра се да се у то ку ре а ли за ци је ПОС за вр ши из град ња 32 ТС 110/X kV, а да бу де при пре мље на по треб на про стор но-план ска и 

тех нич ка до ку мен та ци ја и обез бе ђе не до зво ле за три ТС 110/X kV (Бо ље вац, Ле ско вац 5 и Ста ра пла ни на).
Са аспек та енер гет ске ефи ка сно сти про це ње ни ефе кат про јек та је сма ње ње гу би та ка од 49,464 GWh го ди шње што чи ни око 0,048% 

фи нал не по тро шње енер ги је (за енер гет ске и не е нер гет ске свр хе) у 2015. го ди ни. Про це на је фор ми ра на на осно ву рас по ло жи вих сту ди ја 
ду го роч ног раз во ја мре жа, сту ди ја прет ход не оправ да но сти и рас по ло жи вих мо де ла ди стри бу тив них си сте ма.

Таб. 25: Основ не ка рак те ри сти ке и ефек ти про јек та

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Вред ност про јек та и из вор сред ста ва Опис ефе ка та ре а ли за ци је Ва ло ри зо ва ни про сеч ни го ди шњи ефек ти ре а ли за ци је 
на осно ву рас по ло жи ве до ку мен та ци је

Но вих 35 ТС 110/X kV укуп не 
ин ста ли са не сна ге у план ском 
пе ри о ду 1.789 MVA

115,1 ми ли о на € (13.929,2 ми ли о на РСД)
(сопствена средства ЕПС).

По бољ ша ње на пон ских при ли ка у 
мре жи сред њег на по на, сма ње ње 
гу би та ка, по ди за ње ни воа си гур но-
сти, оп ти ма лан раз вој мре же сред њег 
на по на.

Го ди шње сма ње ње гу би та ка: 49.464 MWh (1,16% 
од са да шње вред но сти гу би та ка у ди стри бу тив ном 
си сте му);
Сма ње ње го ди шњих тро шко ва гу би та ка: 2,465 ми-
ли о на €;
Сма ње ње еми си је CO2 ≈ 39.507 t го ди шње (про це на);
По ве ћа ње си гур но сти снаб де ва ња за укуп ну ис по ру-
че ну енер ги ју: 3072 GWh;
Број купаца за које се обезбеђује сигурност напајања: 
≈430.000.

Таб. 26: Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја
Пот про је кат Ста тус при пре ме про јек та Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја

ТС 110/X kV Бе о град 23 (Ауто ко ман да) 
 – 2x40 MVA

Уго во ре на је I фа за на бав ке опре ме и ра до ва. 
У то ку је тен дер за II фа зу. За по че ти су гра-
ђе вин ски ра до ви на ло ка ци ји.

Про је кат из ве де ног објек та и упо треб на до зво ла.

ТС 110/35 kV Бе о град 42 (Гроц ка)  – 
1x31,5 MVA

У то ку је при пре ма сту ди је оправ да но сти и 
идеј ног про јек та.

Сту ди ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин-
ска до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/35 kV Бе о град 44 (Сур чин)  – 
2x31,5 MVA

У то ку је при пре ма про стор но план ске до ку-
мен та ци је.

План де таљ не ре гу ла ци је, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди ја оправ да но-
сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска до зво ла, тен дер-
ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат из ве де ног објек та, 
упо треб на до зво ла.

ТС 110/10 kV Бе о град 43 (Же ле зник)  – 
2x20 MVA

За вр ше на је из ра да идеј ног ре ше ња. Ло ка циј ски усло ви, сту ди ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску 
до зво лу, гра ђе вин ска до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за 
из во ђе ње, про је кат из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/35/10 kV Со ко ба ња  –  
1x31,5 MVA

У то ку је из град ња објек та. Упо треб на до зво ла.

ТС 110/10 kV Ниш 6  – 2x31,5 MVA Про је кат је тре нут но у про це су до би ја ња 
гра ђе вин ске до зво ле.

Гра ђе вин ска до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, 
про је кат из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/X kV Бе ла Па лан ка  – 2x20 MVA Не ма ре а ли зо ва них ин ве сти ци о них ак тив-
но сти.

Про стор но-план ска до ку мен та ци ја, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди-
ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска 
до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/X kV Бо ље вац  – 2x31,5 MVA Не ма ре а ли зо ва них ин ве сти ци о них ак тив-
но сти.

Про стор но-план ска до ку мен та ци ја, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди-
ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска 
до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.
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Пот про је кат Ста тус при пре ме про јек та Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја
ТС 110/10 kV Ле ско вац 5  – 2x31,5 MVA Не ма ре а ли зо ва них ин ве сти ци о них ак тив-

но сти.
Про стор но-план ска до ку мен та ци ја, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди-
ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска 
до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/X kV Ста ра пла ни на  –  
2x31,5 MVA

Не ма ре а ли зо ва них ин ве сти ци о них ак тив-
но сти.

Про стор но-план ска до ку мен та ци ја, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди-
ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска 
до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/20 kV Ср бо бран 2  – 1x31,5 MVA При пре мље но је идеј но ре ше ње и ло ка циј ски 
усло ви.

Сту ди ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин-
ска до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/20 kV Кр ње шев ци  – 1x31,5 MVA У то ку су при прем ни ра до ви на из град њи 
објек та.

Про је кат за из во ђе ње, про је кат из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/20 kV Пер лез  – 1x20 MVA За вр ше на је из ра да идеј ног ре ше ња и обез бе-
ђе ни су ло ка циј ски усло ви. Ни је ја сан ста тус 
идеј ног про јек та, сту ди је оправ да но сти и сту-
ди је про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

Про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за 
из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/X kV План ди ште  – 1x31,5 MVA Не ма ре а ли зо ва них ин ве сти ци о них ак тив-
но сти.

Про стор но-план ска до ку мен та ци ја, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди-
ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска 
до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/20 kV Бе о чин  – 2x31,5 MVA Не ма ре а ли зо ва них ин ве сти ци о них ак тив-
но сти.

Про стор но-план ска до ку мен та ци ја, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди-
ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска 
до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/X kV Но ви Сад 8  – 1x31,5 MVA Не ма ре а ли зо ва них ин ве сти ци о них ак тив-
но сти.

Про стор но-план ска до ку мен та ци ја, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди-
ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска 
до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/X kV Кра ље во 6  – 2x31,5 MVA У то ку је из град ња објек та. Про је кат из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.
ТС 110/X kV Ужи це 2  – 2x31,5 MVA У то ку је из ра да сту ди је оправ да но сти и 

идеј ног про јек та.
Сту ди ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин-
ска до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/X kV Ко па о ник  – 2x31,5 MVA У то ку је из град ња објек та. Про је кат из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.
ТС 110/X kV Уб 2  – 2x31,5 MVA У то ку је из ра да идеј ног ре ше ња. Про стор но-план ска до ку мен та ци ја, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди-

ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска 
до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/20 kV Ту тин  – 2x20 MVA У то ку је из ра да сту ди је оправ да но сти и 
идеј ног про јек та.

Сту ди ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин-
ска до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/35/10 kV При бој  – 2x31,5 MVA За вр ше ни су идеј ни про је кат и сту ди ја оправ-
да но сти, у то ку је ре ша ва ње имо вин ско-
прав них од но са.

Про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за 
из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/35/20 kV Аран ђе ло вац 2  –  
2x31,5 MVA

За вр ше ни су идеј ни про је кат, сту ди ја оправ-
да но сти и ре ше ни су имо вин ско прав ни 
од но си.

Про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за 
из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/X kV Ко це ље ва  – 1x31,5 MVA Не ма ре а ли зо ва них ин ве сти ци о них ак тив-
но сти. ТС је већ из гра ђе на као ТС 110/20 
kV, али је нео п ход но опре ма ње при кључ них 
да ле ко вод них по ља 110 kV и тран сфор ма тор-
ског по ља 110 kV, као и уград ња тран сфор ма-
то ра 110/20 kV.

Сту ди ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин-
ска до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/20 kV Сви лај нац  – 2x20 MVA Од ре ђе на је ло ка ци ја. Про стор но-план ска до ку мен та ци ја, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди-
ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска 
до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/X kV Гор њи Ми ла но вац 2  – 
2x31,5 MVA

Од ре ђе на је ло ка ци ја. Про стор но-план ска до ку мен та ци ја, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди-
ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска 
до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/20 kV Но ви Па зар 3  –  
2x31,5 MVA

Од ре ђе на је ло ка ци ја. Про стор но-план ска до ку мен та ци ја, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди-
ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска 
до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/35 kV Де спо то вац  – 2x20 MVA Од ре ђе на је ло ка ци ја. Про стор но-план ска до ку мен та ци ја, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди-
ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска 
до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/X kV Ло зни ца 2  – 2x31,5 MVA У то ку је из ра да сту ди је оправ да но сти и 
идеј ног про јек та.

Сту ди ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин-
ска до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/35/10 kV Ушће Не ма ре а ли зо ва них ин ве сти ци о них ак тив-
но сти.

Про стор но-план ска до ку мен та ци ја, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди-
ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска 
до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/35/20 kV Кра гу је вац 21 (Но ва 
За ста ва) – 2x63 MVA

За вр ше ни су сту ди ја прет ход не оправ да но сти 
и ге не рал ни про је кат.

Про стор но-план ска до ку мен та ци ја, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди-
ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска 
до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/X kV Сме де ре во 5  – 1x31,5MVA За вр ше на је сту ди ја оправ да но сти. У то ку је 
из ра да идеј ног про јек та.

Идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска до зво ла, тен дер-
ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат из ве де ног објек та, 
упо треб на до зво ла.
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Пот про је кат Ста тус при пре ме про јек та Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја

ТС 110/X kV Кра гу је вац 22 (Цен тар)  – 
2x31,5 MVA

Не ма ре а ли зо ва них ин ве сти ци о них ак тив-
но сти.

Про стор но-план ска до ку мен та ци ја, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди-
ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска 
до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/35 kV По жа ре вац 2  – 2x31,5 
MVA

У то ку је из ра да идеј ног про јек та и сту ди је 
оправ да но сти.

Сту ди ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин-
ска до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

ТС 110/X kV Сме де рев ска Па лан ка 2  – 
1x31,5 MVA

Не ма ре а ли зо ва них ин ве сти ци о них ак тив-
но сти.

Про стор но-план ска до ку мен та ци ја, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди-
ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска 
до зво ла, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу, про је кат за из во ђе ње, про је кат 
из ве де ног објек та, упо треб на до зво ла.

Ин ди ка тор ре а ли за ци је овог про јек та је про це нат ре а ли за ци је ак тив но сти при ка за них по го ди на ма у таб. 27.

Таб. 27: Ди на ми ка ре а ли за ци је ак тив но сти у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС
Про је кат:

Изградња нових ТС 110/X kV Од го вор ни су бје кат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Ор га ни за ци о ни и по сло ви ру ко во ђе ња про јек том

ЕПС, ОДС

24 ТС 22 ТС 24 ТС 21 ТС 21 ТС 10 ТС 8 ТС
При пре ма про стор но-план ске до ку мен та ци је 2 ТС 13 ТС 13 ТС 7 ТС 5 ТС 3 ТС 3 ТС
Припрема техничке документације 15 ТС 14 ТС 7 ТС 5 ТС 3 ТС 3 ТС
Дозволе 4 ТС 2 ТС 3 ТС 11 ТС 2 ТС 5 ТС 4 ТС
Реализација градње 8 ТС 6 ТС 6 ТС 14 ТС 13 ТС 7 ТС 5 ТС
Улазак у погон 5 ТС 3 ТС 3 ТС 3 ТС 11 ТС 2 ТС

3.1.3. По до бласт за шти те жи вот не сре ди не у обла сти  
елек трич не енер ги је

По вла че ње осам тер мо-бло ко ва по ме ну тих у тач ки 3.1.2.1. из 
по го на по сле ди ца је, по ред њи хо ве ста ро сти (што ва жи за бло ко ве 
А1 и А2 у ТЕ Ко лу ба ра А ко ји ће у по го ну би ти са мо до кра ја 2017. 
го ди не), и по тре бе да се за до во ље зах те ви Уред бе о гра нич ним 
вред но сти ма еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва здух из по стро је-
ња за са го ре ва ње, од но сно, при ме не ме ха ни зма огра ни че ног ра да 
по стро је ња (20.000 рад них са ти у пе ри о ду 2018 –2023. го ди на). Ра-
ди уна пре ђе ња за шти те жи вот не сре ди не у сек то ру за про из вод њу 
елек трич не енер ги је из фо сил них го ри ва пла ни ра но је да се еми си-
је сум пор-ди ок си да, азот них ок си да и пра шка стих ма те ри ја све ду 
на про пи са не гра нич не вред но сти еми си ја де фи ни са них уред бом. 
Сво ђе ње еми си је на про пи са не гра нич не вред но сти је део На ци-
о нал ног пла на за сма ње ње еми си ја чи је је до но ше ње по сле ди ца 
Од лу ке Ми ни стар ског Са ве та ЕЗ D/2013/05/MC-EnC о пра ви ли ма 
им пле мен та ци је Ди рек ти ве о ве ли ким ло жи шти ма (2001/80/EC) и 
Од лу ке Ми ни стар ског Са ве та ЕЗ D/2013/06/MC-EnC о им пле мен-
та ци ји де ла Ди рек ти ве о ин ду стриј ским еми си ја ма (2010/75/ЕУ). 
Од ред ба ма Ди рек ти ве 2001/80/EC под ле жу по стро је ња чи ја је ин-
ста ли са на то плот на сна га ве ћа или јед на ка 50 MWth. При ме на На-
ци о нал ног пла на за сма ње ње еми си ја пред ви ђе на је у пе ри о ду 1. 
ја ну ар 2018. го ди не  – 31. де цем бар 2027. го ди не.

У то ку су ре а ли за ци ја про јек та из град ње по стро је ња за од-
сум по ра ва ње дим них га со ва (ОДГ) на бло ко ви ма А3-А6 у ТЕНТ А 
и при прем не ак тив но сти за из град њу по стро је ња за ОДГ на бло ко-
ви ма Б1 и Б2 у ТЕНТ Б. По стро је ња за сма ње ње еми си ја ће, услед 
соп стве не по тро шње, узро ко ва ти сма ње ње рас по ло жи ве сна ге на 
пра гу пре но са. По тро шња по стро је ња за сма ње ње еми си ја из но си 
нај ви ше 2% у од но су на рас по ло жи ву сна гу, те је оче ки ва на ре дук-
ци ја од 4 MW по бло ку у ТЕ Ко сто лац Б (бло ко ви Б1 и Б2) до 10 
MW по бло ку у ТЕНТ А и Б (бло ко ви А3-А6 и Б1-Б2). Иако ова 
по стро је ња има ју ути ца ја на сма ње ње рас по ло жи ве енер ги је за 
пла сман у пре но сни си стем, овај ути цај ни је од пре суд ног зна ча ја 
за би ланс елек трич не енер ги је као што је то у слу ча ју ка пи тал них 
ре мон та у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС.

Др жа ве пот пи сни це Кон вен ци ја о са рад њи на за шти ти и одр-
жи вом ко ри шће њу ре ке Ду нав ула жу на по ре за из ра ду сту ди је о 
мо гућ но сти ма ми гра ци је ри бљег све та (на ро чи то је се три) кроз ко-
ју су иден ти фи ко ва не мо гућ но сти фи нан си ра ња мо гу ћих тех нич-
ких ме ра кроз ко је се уна пре ђу је по ду жна по ве за ност во де Ду на ва.

По ред по што ва ња ре гу ла ти ве у ве зи са еми си јом штет них 
ма те ри ја у ва здух, у скла ду са Уред бом о гра нич ним вред но сти ма 
еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва здух из по стро је ња за са го ре ва-
ње, про ду же ни рад ре кон стру и са них тер мо-бло ко ва за на ред них 
100.000 рад них са ти усло вљен је по што ва њем зах те ва ре гу ла ти ве 
ко ја се од но си на за шти ту ква ли те та во да и зе мљи шта, као и по-
сту па ње са свим вр ста ма от па да. У том сми слу, нео п ход но је да 

ра до ви на про ду же њу рад ног ве ка тер мо-бло ко ва об у хва те, нај ма-
ње, сле де ће ак тив но сти:

 – из град њу по стро је ња за трет ман от пад них во да у скла ду са 
Уред бом о гра нич ним вред но сти ма еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја 
у во де и ро ко ви ма за њи хо во до сти за ње („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 67/11, 48/12 и 1/16),

 – из град њу но вих про сто ра за де по но ва ње от па да у скла ду са 
Уред бом о од ла га њу от па да на де по ни је („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 92/10) и

 – из ра ду про це ду ра за упра вља ње от па дом.
На ве де не ак тив но сти у ве зи са уна пре ђе њем жи вот не сре ди-

не су об у хва ће не кроз про јек те ко ји су део Је дин стве не ли сте при-
о ри тет них ин фра струк тур них про је ка та у обла сти енер ге ти ке. Ови 
про јек ти су у окви ру ПОС гру пи са ни и укљу че ни у је дин стве ни 
про је кат за шти те жи вот не сре ди не.

П.9. Про је кат за шти те жи вот не сре ди не у обла сти про из вод-
ње елек трич не енер ги је из елек тра на ЕПС

Про је кат за шти те жи вот не сре ди не у обла сти елек тро е нер-
ге ти ке об у хва та 13 пот про је ка та чи ја је на ме на сма ње ње еми си је 
отров них га со ва SO2 и NOx и њи хо во сво ђе ње у до зво ље не гра-
ни це и ре ша ва ње про бле ма от пе пе ља ва ња, скла ди ште ња от па да и 
пре чи шћа ва ња от пад них во да на ло ка ци ја ма по је ди них про из вод-
них ка па ци те та у ЕПС. По ред чи ње ни це да обез бе ђу је тран зи ци ју 
ка одр жи вој енер ге ти ци, про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но-
сти снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом (јер омо гу ћа ва за др жа ва-
ње по сто је ћих ка па ци те та у по го ну) и раз во ју тр жи шта енер ги је 
(јер омо гу ћу је пла сман енер ги је из ЕПС елек тра на на ре ги о нал но 
тр жи ште, при че му су обез бе ђе ни нео п ход ни усло ви у по гле ду за-
шти те жи вот не сре ди не).

1) сма ње ње еми си ја SO2 и NOx у Тер мо е лек тра ни Ни ко ла Те-
сла А, блок A1  – вред ност про јек та је 36 ми ли о на €  – још ни је ја-
сно де фи ни сан тер мин ре а ли за ци је про јек та;

2) сма ње ње еми си ја SO2 и NOx у Тер мо е лек тра ни Ни ко ла Те-
сла А, блок A2  – вред ност про јек та је 36 ми ли о на €  – још ни је ја-
сно де фи ни сан тер мин ре а ли за ци је про јек та;

3) сма ње ње еми си ја SO2 у Тер мо е лек тра ни Ко сто лац A, блок 
А2  – вред ност про јек та је 49 ми ли о на €  – про је кат ће се ре а ли зо ва-
ти у то ку 2022 –2023. го ди не;

4) сма ње ње еми си ја NOx у Тер мо е лек тра ни Ко сто лац A, блок 
А2  – вред ност про јек та је 10 ми ли о на €  – про је кат ће се ре а ли зо ва-
ти у то ку 2022. го ди не;

5) сма ње ње еми си ја NOx у Тер мо е лек тра ни Ни ко ла Те сла А, 
блок A6  – вред ност про јек та је 12,2 ми ли о на €  – про је кат ће се ре-
а ли зо ва ти у то ку 2020 –2021. го ди не;

6) сма ње ње еми си ја NOx у Тер мо е лек тра ни Ни ко ла Те сла Б, 
блок Б1  – вред ност про јек та је 12,3 ми ли о на €  – про је кат ће се ре-
а ли зо ва ти у то ку 2019 –2020. го ди не;
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7) сма ње ње еми си ја NOx у Тер мо е лек тра ни Ни ко ла Те сла Б, 
блок Б2  – вред ност про јек та је 12,2 ми ли о на €  – про је кат ће се ре-
а ли зо ва ти у то ку 2022 –2023. го ди не;

8) сма ње ње еми си ја NOx у Тер мо е лек тра ни Ко сто лац Б, блок 
Б2  – вред ност про јек та је 12,2 ми ли о на €  – про је кат ће се ре а ли зо-
ва ти у то ку 2018 –2019. го ди не;

9) сма ње ње еми си ја SO2 и NOx у Тер мо е лек тра ни Ко сто лац 
A, блок А1  – вред ност про јек та је 27 ми ли о на €  – још ни је ја сно 
де фи ни сан тер мин ре а ли за ци је про јек та;

10) сма ње ње еми си ја SO2 у Тер мо е лек тра ни Ни ко ла Те сла Б, 
блок Б1 и Б2 (од сум по ра ва ње)  – вред ност про јек та је 190 ми ли о на 
€  – про је кат ће се ре а ли зо ва ти у то ку 2021 –2022. го ди не;

11) но ви си стем за от пе пе ља ва ње у Тер мо е лек тра ни Ни ко ла 
Те сла А  – вред ност про јек та је 65,8 ми ли о на €  – про је кат ће се ре-
а ли зо ва ти у то ку 2020 –2021. го ди не;

12) адап та ци ја де по ни је у скла ду са ди рек ти вом Европ ске 
уни је за де по ни је (Тер мо е лек тра на Ни ко ла Те сла А, Тер мо е лек-
тра на Ни ко ла Те сла Б, Тер мо е лек тра на Ко лу ба ра А, Тер мо е лек-
тра на Мо ра ва)  – вред ност про јек та је 55 ми ли о на €  – још ни је ја-
сно де фи ни сан тер мин ре а ли за ци је про јек та;

13) кон струк ци ја по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во-
да у: Тер мо е лек тра ни Ко сто лац А, Хи дро е лек тра ни Ђер дап (осам 
ло ка ци ја) и Хи дро е лек тра ни Дрин ско-Лим ске (осам ло ка ци ја)  – 
вред ност про јек та је 18 ми ли о на €  – још ни је ја сно де фи ни сан тер-
мин ре а ли за ци је про јек та.

Про це ње не вред но сти по је ди них про је ка та раз ли ку ју се од 
вред но сти ко је су на ве де не у таб. 129 ПОС у ко јој су на ве де не 
вред но сти из Је дин стве не ли сте ин фра струк тур них про је ка та у 
обла сти енер ге ти ке. Раз ли ка је по сле ди ца ажу ри ра них ин фор ма-
ци ја на ста лих на осно ву до ступ не до ку мен та ци је и/или из бо ра 
раз ли чи те тех но ло ги је. Ко рек ци је ће би ти при ме ње не то ком сле-
де ћег ажу ри ра ња Је дин стве не ли сте ин фра струк тур них про је ка та. 
Укуп на про це ње на вред ност про јек та је 535,7 ми ли о на €.

Ин ди ка то ри то ка ре а ли за ци је ових про је ка та су про цен ти ре-
а ли за ци је тер мин пла на уса гла ше ног са из во ђа чем по квар та ли ма, 
у го ди на ма ка да су про јек ти пла ни ра ни за ре а ли за ци ју. С об зи ром 
на то да је уоби ча је но тра ја ње ова квих про је ка та јед на го ди на, то 
зна чи да је са аспек та пра ће ња њи хо ве ре а ли за ци је у окви ру ПОС 
ре ле ван тан ин ди ка тор „Про је кат је за вр шен”.

При из град њи и ре кон струк ци ји да ле ко во да и тран сфор ма-
тор ских ста ни ца, ко је су пред мет про је ка та у обла сти пре но са и 
ди стри бу ци је елек трич не енер ги је, и у то ку њи хо ве екс пло а та ци је 
ја вља ју се ути ца ји на жи вот ну сре ди ну ко је ће за сва ки про је кат 
по је ди нач но об ра ди ти од го ва ра ју ћа сту ди ја про це не ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну. За иза бра ни скуп про је ка та у окви ру ПОС, на 
осно ву рас по ло жи вих ин фор ма ци ја, основ не ин фор ма ци је о ути-
ца ју на жи вот ну сре ди ну (eмисије CO2, еми си је штет них ма те ри ја 
у ва здух, по ве ћа но не јо ни зу ју ће зра че ње, ко ли чи не от пад них во-
да, от па да, хе ми ка ли ја, за га ђе ња зе мљи шта и ак ци де на та ко ји су 
из вор за га ђе ња жи вот не сре ди не, са по треб ним ме ра ма за шти те 
жи вот не сре ди не) ће се об ра ди ти у Из ве шта ју о стра те шкој про-
це ни ути ца ја ПОС за пе ри од од 2017. до 2023. го ди не на жи вот ну 
сре ди ну.

Про це ње ни збир ни до при нос ана ли зи ра них про је ка та у обла-
сти елек трич не енер ги је у по гле ду сма ње ња го ди шње еми си ја га со-
ва са ефек том ста кле не ба ште, из у зи ма ју ћи из град њу ве тро пар ко ва 
ко ји су раз ма тра ни у по гла вљу ко је се од но си на област об но вљи-
вих из во ра енер ги је, из но си 3.033 Gg CO2eq, што чи ни око 37% на-
ме ра ва ног на ци о нал но од ре ђе ног до при но са за 2030. го ди ну.

Та ко ђе, оства ри ва њем ци ље ва ко ји су пред ви ђе ни На ци о нал-
ним ак ци о ним пла ном за ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је 
Ре пу бли ке Ср би је у сек то ру елек тро е не ре ге ти ке по сти же се сма-
ње ње еми си је сум пор ди ок си да.

Аспек ти жи вот не сре ди не на ко је ути че из град ња и ре кон-
струк ци ја да ле ко во да су:

 – за га ђе ње ва зду ха,
 – по ја ча на бу ка и ви бра ци је,
 – по тен ци јал но за га ђе ње во де,
 – по тен ци јал но за га ђе ње зе мљи шта и за у зи ма ње об ра ди вог 

зе мљи шта,
 – не га ти ван ути цај на би о ло шку ра зно вр сност,
 – по тен ци јал но по ве ћа но не јо ни зу ју ће зра че ње у око ли ни да-

ле ко во да,
 – не га ти ван ути цај на пре део.

Аспек ти жи вот не сре ди не на ко је ути че из град ња и ре кон-
струк ци ја тран сфор ма тор ских ста ни ца су:

 – за га ђе ње ва зду ха,
 – по ја ча на бу ка и ви бра ци је,
 – по тен ци јал но за га ђе ње во де,
 – по тен ци јал но за га ђе ње зе мљи шта,
 – не га ти ван ути цај на би о ло шку ра зно вр сност,
 – по тен ци јал но по ве ћа но не јо ни зу ју ће зра че ње уну тар и у 

око ли ни тран сфор ма тор ске ста ни це,
 – не га ти ван ути цај на пре део.

3.2. Област то плот не енер ги је

У окви ру си сте ма да љин ског гре ја ња у Ре пу бли ци Ср би ји 
по слу је 59 енер гет ских су бје ка та са укуп но рас по ло жи вим ка па-
ци те ти ма то плот них из во ра од око 6.900 MW (2.880 MW при па да 
ЈКП Бе о град ске елек тра не), ви ше од 2.100 km ди стри бу тив не мре-
же и 23.500 то плот но-пре дај них под ста ни ца. Про сеч на ста рост 
ко тлов ских је ди ни ца, ди стри бу тив не мре же и то плот но-пре дај них 
под ста ни ца је 21 –24 го ди не.

Стра те шки ци ље ви у обла сти то плот не енер ги је де фи ни са ни 
су Стра те ги јом енер ге ти ке:

 – обез бе ђе ње то плот не енер ги је за си гур но снаб де ва ње ши-
ро ке по тро шње и ин ду стри је уз стрикт но по што ва ње нор ми за-
шти те жи вот не сре ди не;

 – по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти у про из вод њи, ди стри бу-
ци ји и снаб де ва њу то плот ном енер ги јом;

 – по ве ћа ње уде ла ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је 
(ОИЕ) и ди вер си фи ка ци ја ко ри шће них енер ге на та;

 – одр жи во по сло ва ње енер гет ских су бје ка та ко ји се ба ве про-
из вод њом, ди стри бу ци јом и снаб де ва њем то плот ном енер ги јом.

На по ме на: У да љем де лу тек ста за енер гет ске су бјек те ко ји 
се ба ве про из вод њом, ди стри бу ци јом и снаб де ва њем то плот ном 
енер ги јом ће се ко ри сти ти тер мин то пла не.

Стра те шки прав ци де ло ва ња су:
 – кон ти ну ал на мо дер ни за ци ја по сто је ћих то пли фи ка ци о них 

си сте ма;
 – фор ми ра ње и при ме на је дин стве ног та риф ног си сте ма за 

про из вод њу, ди стри бу ци ју и снаб де ва ње то плот ном енер ги јом;
 – ин сти ту ци о нал но по ве зи ва ње си сте ма;
 – ши ре ње по сто је ћих си сте ма да љин ског гре ја ња;
 – про мо ци ја при ме не енер ге на та и њи хо вог ефи ка сни јег ко-

ри шће ња кроз: 
сма ње ње уче шћа теч них го ри ва и угља, зна чај ни је ко ри шће ње 
би о ма се (мо гу ће ко са го ре ва ње у по сто је ћим то пла на ма на угаљ), 
уво ђе ње ком би но ва не про из вод ње елек трич не и то плот не енер-
ги је; по ве ћа ње бро ја при кљу ча ка за ко ри шће ње са ни тар не то пле 
во де; по ди за ње ка па ци те та је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва у ве зи 
са ре гу ли са њем тр жи шта (на пла та пре ма утро ше ној ко ли чи ни то-
плот не енер ги је).

3.2.1. Пре глед ме ра у обла сти то плот не енер ги је

Ме ре у обла сти то плот не енер ги је усме ре не су ка ис пу ње њу 
стра те шких ци ље ва и об у хва та ју:

3.2.1.1. Уна пре ђе ње ре гу ла тор ног окви ра у обла сти то плот не 
енер ги је

Де лат ност енер гет ских су бје ка та ко ји уче ству ју у ра ду овог си-
сте ма уре ђу ју: За кон о енер ге ти ци, За кон о ефи ка сном ко ри шће њу 
енер ги је, За кон о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 88/11 и 104/16), За кон о јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 15/16), За кон о при вред ним дру штви ма („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14  – др. за кон и 5/15), За кон о 
јав но-при ват ном парт нер ству и кон це си ја ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16), За кон о ло кал ној са мо у пра ви („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 129/07, 83/14  – др. за кон и 101/16  – др. за-
кон), За кон о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), За кон о ста но ва њу и одр жа ва њу згра да („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 104/16) и пра те ћа подзaконс ка ак та ових за ко на.

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве из да је ли цен цу за оба вља ње 
енер гет ских де лат но сти: про из вод ња, ди стри бу ци ја и снаб де ва ње 
то плот ном енер ги јом. При то ме, во ди ре ги стар из да тих ли цен ци и 
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еви ден ци ју про из во ђа ча то плот не енер ги је сна ге од 0,1 до 1 MW, 
про пи си ма ко је са мо стал но до но си утвр ђу је усло ве ис по ру ке и 
снаб де ва ња то плот ном енер ги јом ку па ца на свом под руч ју, де фи-
ни ше пра ва и оба ве зе про из во ђа ча, ди стри бу те ра и снаб де ва ча и 
крај њих ку па ца то плот не енер ги је, до но си про пи се ко јим се уре-
ђу је на чин рас по де ле тро шко ва са за јед нич ког мер ног ме ста у то-
плот но-пре дај ној ста ни ци, као и усло ве и на чин одр жа ва ња де ла 
си сте ма од за вр шет ка ди стри бу тив ног си сте ма до крај њег куп ца, 
укљу чу ју ћи и ње го ву греј ну опре му. Је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве де фи ни ше: пра ва и оба ве зе крај њих ку па ца то плот не енер ги је, 
по себ но у слу ча ју пре стан ка уго во ра, као и усло ве под но ше ња и 
ре ша ва ња зах те ва крај њег куп ца за об у ста ву ис по ру ке то плот не 
енер ги је, да је са гла сност на це не то плот не енер ги је и про пи су је 
дру ге усло ве за обез бе ђи ва ње по у зда ног и си гур ног снаб де ва ња 
ку па ца то плот ном енер ги јом, у скла ду са За ко ном о енер ге ти ци. 
Енер гет ски су бјект ко ји оба вља енер гет ску де лат ност снаб де ва ња 
то плот ном енер ги јом утвр ђу је це ну снаб де ва ња крај њих ку па ца, а 
ме то до ло ги ја за утвр ђи ва ње це не се утвр ђу је ак том Вла де.

У скла ду са За ко ном о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је и за ко-
ном ко јим се утвр ђу је ин те гри са но спре ча ва ње и кон тро ла за га ђе ња 
жи вот не сре ди не но ва и ре ви та ли зо ва на по стро је ња за про из вод-
њу то плот не енер ги је, од но сно си сте ми за ди стри бу ци ју то плот не 
енер ги је мо ра ју ис пу ња ва ти ми ни мал не зах те ве у по гле ду енер-
гет ске ефи ка сно сти (ми ни мал ни сте пен ко ри сно сти по стро је ња за 
про из вод њу и ми ни мал ни сте пен си сте ма за ди стри бу ци ју), Вла да 
на пред лог ми ни стра бли же про пи су је ми ни мал не зах те ве енер гет-
ске ефи ка сно сти ко је мо ра ју да ис пу ња ва ју но ва и ре ви та ли зо ва на 
по стро је ња и си сте ми. Уз зах тев за из да ва ње енер гет ске до зво ле 
за из град њу но вих или ре кон струк ци ју по сто је ћих по стро је ња за 
про из вод њу то плот не енер ги је, под но си лац зах те ва је у оба ве зи да 
при ло жи ела бо рат о енер гет ској ефи ка сно сти по стро је ња, при че му 
овај ела бо рат за по стро је ње за про из вод њу то плот не енер ги је мо ра 
са др жа ти и тех но-еко ном ску ана ли зу по ве ћа ња енер гет ског сте пе-
на ко ри сно сти по стро је ња, ко ји би се оства рио ко ри шће њем ком-
би но ва не про из вод ње то плот не и елек трич не енер ги је. Уз зах тев за 
до би ја ње гра ђе вин ске до зво ле за из град њу но вих или ре кон струк-
ци ју ста рих си сте ма или де ло ва си сте ма за ди стри бу ци ју то плот не 
енер ги је, ин ве сти тор је ду жан да као са став ни део тех нич ке до ку-
мен та ци је при ло жи и ела бо рат о енер гет ској ефи ка сно сти си сте ма 
за ди стри бу ци ју то плот не енер ги је. Овим ела бо ра том се до ка зу је да 
ће би ти ис пу њен зах тев о про пи са ној ми ни мал ној енер гет ској ефи-
ка сно сти си сте ма. У при пре ми су сле де ћи до ку мен ти:

 – уред ба о ми ни мал ним зах те ви ма енер гет ске ефи ка сно сти 
ко је мо ра ју да ис пу ња ва ју по стро је ња за про из вод њу елек трич не 
енер ги је, као и по стро је ња за ком би но ва ну про из вод њу елек трич-
не и то плот не енер ги је, си сте ми за пре нос и ди стри бу ци ју елек-
трич не енер ги је, по стро је ња за про из вод њу то плот не енер ги је и 
си сте ма за ди стри бу ци ју то плот не енер ги је;

 – пра вил ник о са др жи ни ела бо ра та о енер гет ској ефи ка сно-
сти по стро је ња за про из вод њу елек трич не енер ги је, по стро је ња за 
ком би но ва ну про из вод њу елек трич не и то плот не енер ги је, си сте-
ма за пре нос и ди стри бу ци ју елек трич не енер ги је, по стро је ња за 
про из вод њу и ди стри бу ци ју то плот не енер ги је.

За ко ном о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је се уре ђу је да је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве има ју оба ве зу да у та риф ни си стем за 
услу ге да љин ског гре ја ња укљу че као је дан од еле ме на та за об-
ра чун це не услу ге гре ја ња из ме ре ну, од но сно ствар но пре да ту ко-
ли чи ну то плот не енер ги је. У од ре ђи ва њу це на по је ди них та риф-
них еле ме на та у та риф ним си сте ми ма за ди стри бу ци ју то плот не 
енер ги је не мо гу се ко ри сти ти вред но сти гу би та ка ако су ве ће од 
вред но сти мак си мал них гу би та ка ко је се утвр ђу ју ак том Вла де из 
чла на 45. став 2. За ко на о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је.

За кон о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је про пи су је да сви 
вла сни ци ко тло ва сна ге ве ће од 20 kW ду жни су да обез бе де спро-
во ђе ње ре до ве кон тро ле про це са са го ре ва ња у ци љу утвр ђи ва ња 
сте пе на ко ри сно сти ко тло ва, као и да пре ду зму ме ре са ци љем до-
сти за ња вред но сти про пи са них ве ли чи на ста ња са го ре ва ња.

За кон о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је про пи су је и ко су су-
бјек ти си сте ма енер гет ског ме наџ мен та, па та ко де фи ни ше усло-
ве (гра нич не вред но сти по тро шње при мар не енер ги је) ко је ако 
при вред на дру штва ис пу ња ва ју по ста ју об ве зни ци си сте ма енер-
гет ског ме наџ мен та. За ко ном се про пи су ју оба ве зе об ве зни ка си-
сте ма енер гет ског ме наџ мен та: ре а ли за ци ја пла ни ра них ци ље ва 
уште де енер ги је на го ди шњем ни воу, име но ва ње по треб ног бро ја 

енер гет ских ме на џе ра, до но ше ње про гра ма и пла на енер гет ске 
ефи ка сно сти, до ста вља над ле жном ми ни стар ству го ди шње из-
ве шта је о оства ри ва њу ци ље ва са др жа них пла ном и про гра мом 
енер гет ске ефи ка сно сти, обез бе ђу је спро во ђе ње енер гет ских пре-
гле да нај ма ње јед ном у пет го ди на и дру ге ак тив но сти и ме ре ко је 
су у скла ду са од ред ба ма За ко на.

За ко ном о енер ге ти ци де фи ни сан је по јам по вла шће ног 
про из во ђа ча то плот не енер ги је  – ко ји ко ри сте об но вљи ве из во ре 
енер ги је и при то ме ис пу ња ва ју усло ве у по гле ду енер гет ске ефи-
ка сно сти, а под сти цај на сред ства до де љу је је ди ни ца ло кал не са мо-
у пра ве Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве во ди ре ги стар по вла шће них 
про из во ђа ча то плот не енер ги је и ду жне су да нај ма ње је дан пут го-
ди шње оба ве шта ва ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ру дар ства 
и енер ге ти ке о по да ци ма са др жа ним у овом ре ги стру.

Ин спек циј ски над зор над спро во ђе њем од ре да ба За ко на о 
енер ге ти ци у обла сти то плот не енер ги је, као јед не од ду жно сти у 
окви ру сво је де лат но сти, оба вља енер гет ски ин спек тор, чи ме се 
ин ди рект но ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ру дар ства и енер-
ге ти ке укљу чу је у над зор и пра ће ње свих ак тив но сти на по љу то-
плот не енер ги је.

1. Ак тив ност  – ус по ста вља ње гру пе за ло кал ну енер ге ти ку 
и ан га жо ва ње енер гет ских ин спек то ра у ми ни стар ству над ле жном 
за по сло ве ру дар ства и енер ге ти ке сход но За ко ну о енер ге ти ци, 
чи ја де лат ност по кри ва област то плот не енер ги је.

2. Ак тив ност  – ускла ђи ва ње прав них ака та ко је су до не ле је ди-
ни це ло кал не са мо у пра ве са од ред ба ма За ко на о енер ге ти ци и За ко-
на о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је којe третираjу област то плот не 
енер ги је. Про ве ру ускла ђе но сти прав них ака та ко је до но се је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве пе ри о дич но про ве ра ва ти на сва ке 2 до 3 го-
ди не, осим у слу ча ју про ме не за кон ске ре гу ла ти ве. Над зор над овом 
ак тив но шћу тре ба да бу де спро ве де на им пле мен та ци јом ЛЕП ба зе 
ми ни стар ства над ле жног за по сло ве ру дар ства и енер ге ти ке ко ју по-
пу ња ва ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве по треб ном до ку мен та ци јом, 
а ко ја се у про пи са ном пе ри о ду ажу ри ра. Енер гет ски ин спек то ри у 
ми ни стар ству над ле жном за по сло ве ру дар ства и енер ге ти ке оба-
вља ју над зор и кон тро лу над по да ци ма у ба зи. Ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве ру дар ства и енер ге ти ке и је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве су у стал ној ко му ни ка ци ји пу тем ЛЕП ба зе. ЛЕП ба за тре ба 
да по слу жи и за фор ми ра ње ре ги стра ло кал них ко тлар ни ца ко је се 
ко ри сте за гре ја ње про сто ра, а ко је ни су у са ста ву то пла на.

3. Ак тив ност  – пре ма За ко ну о енер ге ти ци и За ко ну о ефи ка-
сном ко ри шће њу енер ги је пре ла зак на на пла ту то плот не енер ги је 
по утро шку (ова ак тив ност не сме би ти ве за на за је дан тре ну так, 
већ је то про цес). Сви уче сни ци у сек то ру то плот не енер ги је мо ра-
ју би ти укљу че ни у овај про цес. Ло кал не са мо у пра ве мо ра ју би ти 
ви ше укљу че не у ре а ли за ци ју ове ак тив но сти, а крај ње куп це то-
плот не енер ги је тре ба еду ко ва ти и оба ве шта ва ти о на чи ну спро-
во ђе ња на ве де не ак тив но сти. Са јед не стра не, оче ку је се да ће 
нај ду же три го ди не по сле уво ђе ња на пла те по утро шку до ћи до 
па да при хо да пред у зе ћа ко ја се ба ве про из вод њом, ди стри бу ци јом 
и снаб де ва њем то плот не енер ги је, док са дру ге стра не на пла та по 
утро шку но си са со бом бе не фит ума ње ња тро шко ва по сло ва ња то-
пла на, бу ду ћи да се оче ку је сма ње ње тро шко ва за енер ген те. Јед-
на од нај ва жни јих та ча ка код ре а ли за ци је по ме ну те ак тив но сти, 
од но си се на ус по ста вља ње еко ном ске це не за је ди ни цу ис по ру-
че не то плот не енер ги је крај њим куп ци ма. Је ди но у том слу ча ју 
тран сфер на пла те са па у шал ног ви да пла ћа ња услу га на на пла ту 
по утро шку то плот не енер ги је не ће пред ста вља ти кри тич ну тач-
ку ко ја би по тен ци јал но мо гла да угро зи по сло ва ње то пла на. Ин-
ди ка тор за пра ће ње ре а ли за ци је на ве де не Ак тив но сти  – пра ће ње 
пре ла ска на об ра чун и на пла ту пре ма утро шку то плот не енер ги је 
(% уве ћа ње ку па ца то плот не енер ги је ко ји су пре шли на об ра чун 
пре ма утро шку то плот не енер ги је).

4. Ак тив ност  – ускла ђи ва ње Про гра ма раз во ја то пла на са 
про гра ми ма раз во ја је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. Сво је про гра ме 
и пла но ве раз во ја је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо ра ју ускла ди-
ти са од ред ба ма За ко на о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је, пре ма 
ко јим је ди стри бу тер то плот не енер ги је ду жан да сво јим Пла ном 
раз во ја утвр ђу је на чин и ди на ми ку из град ње но вог и ре кон стру и-
са ног по сто је ћег ди стри бу тив ног си сте ма и дру гих ди стри бу тив-
них ка па ци те та за пе ри од од пет го ди на. Ди стри бу тер је у оба ве-
зи да под не се го ди шњи из ве штај је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве. 
Нај зна чај ни ју уло гу ускла ђи ва ња пла но ва раз во ја ин фра струк ту ре 
има ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.
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У таб. 28 при ка за не су су мар но ак тив но сти ко је се од но се на уна пре ђе ње ре гу ла тор ног окви ра у обла сти то плот не енер ге ти ке.

Таб. 28: Ак тив но сти за уна пре ђе ње ре гу ла тор ног окви ра у обла сти то плот не енер ги је
Ак тив ност Рок до но ше ња Ин ди ка тор Од го вор не ин сти ту ци је

Уна пре ђе ње ка дров ских ка па ци те та ми ни-
стар ства над ле жног за по сло ве енер ге ти ке 
по пу ња ва њем рад них ме ста у Гру пи за ло-
кал ну енер ге ти ку и ан га жо ва ње енер гет ских 
ин спек то ра

IV квар тал 2017. го ди не Ус по ста вље на гру па и по ста вље ни ин спек то ри 
за област ло кал не енер ге ти ке

Ми ни стар ство над ле жно за по сло ве енер ге ти ке

Ускла ђи ва ње прав них ака та ко је су до не ле 
ло кал не са мо у пра ве и ускла ђи ва ње истих са 
од ред ба ма За ко на о енер ге ти ци којe третираjу 
област то плот не енер ги је

II квар тал 2018. го ди не По пу ње на и ажу ри ра на ЛЕП ба за (ин спек то-
ри за област ло кал не енер ге ти ке про ве ра ва ју 
ускла ђе ност ака та)

Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ми ни стар ство 
над ле жно за по сло ве енер ге ти ке

На пла та по утро шку то плот не енер ги је 2017 –2020. Ус по ста вљен си стем на пла те пре ма утро шку 
то плот не енер ги је код свих ко ри сни ка у СДГ

Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, енер гет ски 
су бјек ти ко ји се ба ве про из вод њом, ди стри бу ци-
јом и снаб де ва њем то плот ном енер ги јом, ми ни-
стар ство над ле жно за по сло ве енер ге ти ке

Ускла ђи ва ње Про гра ма раз во ја то пла на са 
Про гра ми ма раз во ја је ди ни ца ло кал не са мо-
у пра ве и са окви ри ма си сте ма енер гет ског 
ме наџ мен та

II квар тал 2018. го ди не До нет акт је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о 
ускла ђе но сти про гра ма раз во ја ин фра струк ту ре 
(то пло вод на  мре жа и ди стри бу тив на мре жа за 
при род ни гас)

Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и енер гет ски 
су бјек ти ко ји се ба ве про из вод њом, ди стри бу ци-
јом и снаб де ва њем то плот ном енер ги јом,

До но ше ње уред бе и пра вил ни ка ко ји су у ве зи 
са чл. 45. и 46. За ко на о ефи ка сном ко ри шће-
њу енер ги је*1

IV квар тал 2017. го ди не До не ти ак ти уред ба и пра вил ник Ми ни стар ство над ле жно за по сло ве енер ге ти ке

До но ше ње Пра вил ни ка са гла сно чла ну 51. За-
ко на о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је*2

IV квар тал 2017. го ди не До нет акт  – Пра вил ник Ми ни стар ство над ле жно за по сло ве енер ге ти ке

На по ме не:
*1 У окви ру до ку мен та Ме то до ло ги ја за од ре ђи ва ње це не снаб де ва ња крај њег куп ца то плот ном енер ги јом де фи ни са ни су ми ни мал ни сте пе ни ко ри сно сти код по сто је ћих про-

из вод них по стро је ња у за ви сно сти од вр сте го ри ва, као и ми ни мал ни сте пен ко ри сно сти по сто је ће ди стри бу тив не мре же у за ви сно сти од ње ног ка па ци те та.
*2 Ми ни стар над ле жан за по сло ве енер ге ти ке про пи су је усло ве под ко ји ма би опре ма ње греј не ин ста ла ци је мер ним уре ђа ји ма би ло тех нич ки не из во дљи во или у од но су на 

ду го роч но про це ње ну уште ду енер ги је ни је еко ном ски ис пла ти во.

3.2.1.2. Тех нич ке ме ре за обез бе ђе ње то плот не енер ги је  
за си гур но снаб де ва ње по тро ша ча, уна пре ђе ње енер гет ске  

ефи ка сно сти у про из вод њи, ди стри бу ци ји и ис по ру ци то плот не 
енер ги је, по ве ћа ње уде ла ОИЕ код то плот них из во ра  

1. Ак тив ност  – по тен ци јал на ре а ли за ци ја про јек та Из град-
ња то пло да ле ко во да Бе о град  – Обре но вац (ко ри шће ње то пло те из 
ТЕНТ А  – 600 MWth на ра чун сма ње ња рас по ло жи ве сна ге за про-
из вод њу елек трич не енер ги је од 150 MWe)  – по ве ћа ње си гур но сти 
снаб де ва ња по тро ша ча, сма ње ње еми си је за га ђу ју ћих ком по не на та 
из то пла на, по ве ћа ње ко ри шће ња енер ги је из ко ге не ра тив них си-
сте ма, ни жа це на гре ја ња, по ве ћа на мо гућ ност за тва ра ња ма лих 
ло кал них ко тлар ни ца. Ин ди ка то ри за пра ће ње ре а ли за ци је ак тив-
но сти су сма ње ње по тро шње уво зног енер ген та (при род ног га са) у 
то пла на ма и пре да та ко ли чи на то пло те у то пло да ле ко вод из ТЕНТ 
А3 –А6. За да љу по тен ци јал ну ре а ли за ци ју про јек та нео п ход но је 
до но ше ње по треб них по слов них од лу ка свих уче сни ка на про јек ту.

2. Ак тив ност  – им пле мен та ци ја про је ка та ко ји се од но се на 
уна пре ђе ње то плот них из во ра то пла на  – из град ња но вих то плот-
них из во ра, га ше ње до тра ја лих и не у слов них ко тлар ни ца, кон-
вер зи ја го ри ва при род ним га сом где је то тех нич ки из во дљи во, 
пре ла зак на ко ри шће ње ОИЕ, уград ња екс тер них еко но мај зе ра на 
дим ни тракт ра ди ис ко ри шће ња от пад не то пло те дим ног га са, уна-
пре ђе ње си сте ма за ауто мат ску кон тро лу то плот них из во ра, CHP 
по стро је ње. Ин ди ка то ри за пра ће ње ре а ли за ци је ак тив но сти  – 
про цен ту ал но по бољ ша ње ефи ка сно сти си сте ма кроз уна пре ђе ње 
ефи ка сно сти то плот них из во ра, про цен ту ал но по ве ћа ње уче шћа 
об но вљи вих из во ра енер ги је као основ ног го ри ва, про цен ту ал но 
по ве ћа ње уде ла ко ге не ра тив них по стро је ња у си сте ми ма да љин-
ског гре ја ња.

3. Ак тив ност  – им пле мен та ци ја про је ка та ко ји се од но се на 
уна пре ђе ње ди стри бу тив ног си сте ма то пла на  – ре ха би ли та ци ја 
мре же да љин ског гре ја ња уз за ме ну до тра ја лих де о ни ца ди стри бу-
тив ног то пло во да, да љи раз вој мре же ра ди при кљу чи ва ња но вих 
крај њих ку па ца то плот не енер ги је. Ин ди ка тор  – сма ње ње гу би та-
ка ди стри бу тив ној мре жи; по бољ ша ње по у зда но сти снаб де ва ња 
по тро ша ча то плот ном енер ги јом кроз пра ће ње бро ја ре кла ма ци ја 
у то ку греј не се зо не.

4. Ак тив ност  – им пле мен та ци ја про је ка та ко ји се од но се на 
уна пре ђе ње ра да то плот но-пре дај них под ста ни ца  – оса вре ме ња-
ва ње мер но-ре гу ла ци о не опре ме у то плот но-пре дај ним ста ни ца-
ма, да љин ски си стем над зо ра и упра вља ња кон зу мом, да љин ско 
очи та ва ње утро ше не то плот не енер ги је уград ња но вих ком пакт-
них под ста ни ца. Ин ди ка то ри за пра ће ње ре а ли за ци је на ве де не 
ак тив но сти  – по ве ћа ње по у зда но сти ра да, по бољ ша ње енер гет ске 

ефи ка сно сти, ис пу ње ње нео п ход них усло ва за уво ђе ње на пла те 
пре ма утро ше ној то плот ној енер ги ји.

3.2.2. Мер љи ви циљ и ин ди ка то ри

Мер љи ви циљ 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
По ве ћа ње уде ла CHP у 
про из вод њи то плот не 
енер ги је (%)*1

4,16 4,16 4,33 4,50 4,66 4,83 5

Сма ње ње гу би та ка у 
ди стри бу тив ној мре-
жи (%)

18 17 16 15 14 13 12

Уве ћа ње то плот ног 
кон зу ма из ра же но пре-
ко гре ја не по вр ши не 
(106 m2)*2

43,21 43,77 44,33 44,90 45,48 46,07 46,66

Раз вој ди стри бу тив не 
мре же (km)*3

3860 3898,6 3937,6 3977 4036,6 4097,2 4158,6

На по ме не:
 Удео ОИЕ у сек то ру то плот не енер ги је пра ти се у окви ру из ве шта ва ња о спро во-

ђе њу На ци о нал ног ак ци о ног пла на за ко ри шће ње ОИЕ сход но чла ну 66. За ко на 
о енер ге ти ци.

*1 Ин ста ли ра ни ка па ци тет у то плот ним из во ри ма у си сте ми ма да љин ског гре ја ња у 
Ре пу бли ци Ср би ји из но си 6900 MWth од че га се 4,16% то пло те про из во ди у CHP 
по стро је њи ма ко ја у од но су на ин ста ли са ни ка па ци тет то плот них из во ра из но си 
287,31 MWth. Пре ма по сто је ћим пла но ви ма и про гра ми ма раз во ја то пла на у Ре-
пу бли ци Ср би ји у пе ри о ду од 2017. до 2023. по тен ци јал за из град њу но вих CHP 
по стро је ња из но си 43,3 MWth. У том сми слу, про јек то ва но по ве ћа ње уде ла CHP 
по стро је ња у ин ста ли са ним то плот ним из во ри ма у окви ру си сте ма да љин ског 
гре ја ња да то је у та бе ли мер љи вих ци ље ва и ин ди ка то ра.

 ЈКП Бе о град ске елек тра не у свој план раз во ја увр сти ле су Про је кат Снаб де ва ње 
Бе о гра да то плот ном енер ги јом из ком би но ва не про из вод ње елек трич не и то плот-
не енер ги је у по сто је ћој ТЕ Ни ко ла Те сла А, Обре но вац ко ри шће њем ко лу бар ског 
лиг ни та. Пре ма том про јек ту пред ви ђе но је да се из гра ди то пло да ле ко вод ка па ци те-
та 600 MWth. Под усло вом да се овај ве ли ки про је кат ре а ли зу је, по ве ћао би се удео 
CHP по стро је ња у про из вод њи то плот не енер ги је за 8,7% у од но су на ин ста ли са ни 
ка па ци тет то плот них из во ра си сте ма да љин ског гре ја ња, што зна чи да би уко ли ко 
би се про је кат из град ње то пло да ле ко во да ре а ли зо вао у пе ри о ду од 2017. до 2023. 
удео CHP по стро је ња у про из вод њи то плот не енер ги је у од но су на са да шњу ин ста-
ли са ну сна гу то плот них из во ра у си сте му да љин ског гре ја ња из но сио 13,5%.

*2 Уве ћа ње то плот ног кон зу ма је узе то у об зир пре ко про ши ре ња при кљу че не греј-
не по вр ши не на си стем да љин ског гре ја ња. На осно ву по је ди них стра те шких до-
ку ме на та ЈКП Бе о град ске елек тра не, а пре вас ход но осла ња ју ћи се на стра те ги ју 
раз во ја Бе о гра да од 2016. до 2021. (нај ве ћи кон зум се на ла зи на под руч ју гра да 
Бе о гра да  – 52%) и раз во ја ЈКП Бе о град ске елек тра не, пред ви ђен је раст кон зу ма 
на под руч ју глав ног гра да од 1,289%. У том сми слу, ис пра ће на је ова про јек ци ја 
за уве ћа ње то плот ног кон зу ма, из ра же ног пре ко греј не по вр ши не.

*3 Узи ма ју ћи у об зир пла но ве раз во ја нај ве ћих си сте ма за про из вод њу (пре све га се 
ми сли на ЈКП Бе о град ске елек тра не ко ји са сво јим ин ста ли са ним ка па ци те ти ма 
то плот них из во ра по кри ва 42% од укуп но ин ста ли са не сна ге свих ко тло ва), ди-
стри бу ци ју и снаб де ва ње, од но сно мо гућ но сти ре ал ног ши ре ња мре же, пред ви ђен 
је ши ре ње мре же од по 1% го ди шње до 2020. го ди не, а од 2020. го ди не на да ље 
пред ви ђа се сто па ра ста мре же од 1,5%. Као по ла зни по да так узе та је укуп на ду-
жи на мре же за ди стри бу ци ју то пло те (дво цев ни си стем  – по ти сни и по врат ни вод).
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3.2.3. Ли ста про је ка та у обла сти то плот не енер ги је

У обла сти то плот не енер ги је у то ку ре а ли за ци је ПОС за по-
че ће се са ре а ли за ци јом сле де ћих про је ка та из обла сти то плот не 
енер ги је:

П.10. снаб де ва ње Бе о гра да то плот ном енер ги јом из ТЕ „Ни-
ко ла Те сла А” то пло да ле ко во дом ка па ци те та од 600 MW то плот не 
енер ги је

П.11. из град ња но вих то плот них из во ра, га ше ње до тра ја-
лих и не у слов них ко тлар ни ца, кон вер зи ја го ри ва, пре ла зак на 

ко ри шће ње ОИЕ, уград ња екс тер них еко но мај зе ра на дим ни тракт 
ра ди ис ко ри шће ња от пад не то пло те дим ног га са, уна пре ђе ње си-
сте ма за ауто мат ску кон тро лу то плот них из во ра, CHP по стро је ња

П.12. ре ха би ли та ци ја мре же да љин ског гре ја ња уз за ме ну до-
тра ја лих де о ни ца ди стри бу тив ног то пло во да, да љи раз вој мре же 
ра ди при кљу чи ва ња но вих крај њих ку па ца то плот не енер ги је

П.13. ре ха би ли та ци ја си сте ма да љин ског гре ја ња у Ре пу бли-
ци Ср би ји  – Фа за V

П.14. под сти цај ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је: 
Раз вој тр жи шта би о ма се у Ср би ји (BMZ-ID 201197888)

Таб. 29: Основ не ка рак те ри сти ке и ефек ти про јек та

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Вред ност про јек та и из вор 
сред ста ва Опис ефе ка та ре а ли за ци је

Ва ло ри зо ва ни про сеч ни го ди шњи  
ефек ти ре а ли за ци је на осно ву  
рас по ло жи ве до ку мен та ци је

Снаб де ва ње Бе о гра да то плот-
ном енер ги јом из ТЕ „Ни ко ла 
Те сла А” то пло да ле ко во дом 
ка па ци те та од 600 MW то плот-
не енер ги је

165.000.000,00 €
Модел финансирања ће 
бити накнадно утврђен

Пред ви ђе ни ка па ци тет то пло во да од 600 MWth обез бе ђу је то-
плот ну енер ги ју за ви ше од 50% то плот ног кон зу ма то пла не Но ви 
Бе о град. Ком пле мен тар ни про је кат је и по ве зи ва ње ве ли ких и 
ефи ка сни јих то пла на (Но ви Бе о град, Ду нав, Ко њар ник,...) у је-
дин ствен си стем за снаб де ва ње по тро ша ча, као и уград ња си сте ма 
скла ди шта то плот не енер ги је. СДГ Бе о гра да ће се по тен ци јал но 
снаб де ва ти са 600 МWth из бло ко ва А3 до А6 ТЕНТ-А, што ће ути-
ца ти на сма ње ње рас по ло жи ве сна ге на ТЕНТ А од око 150 MWe.
Про је кат омо гу ћа ва:
 – по ве ћа ње уде ла про из вод ње/ко ри шће ње то плот не енер ги је из 
CHP по стро је ња (овај про је кат до при но си да се за 8,7% уве ћа 
уче шће CHP по стро је ња из ко јих се про из во ди то плот на енер ги ја 
у од но су на до са да шњи ин ста ли са ни ка па ци тет то плот них из во ра 
у СДГ);
 – сма ње ње по тро шње уво зних енер ге на та и уво зне за ви сно сти 
(уште да у при мар ној енер ги ји је екви ва лент на 164.940.000 m3/год 
(н.у));
 – сма ње ње штет них еми си ја и уна пре ђе ње за шти те жи вот не сре ди-
не (ума ње ње еми си је CO2 за 327.876 t/год.;
 – сма ње ње упо тре ба фо сил них го ри ва у ЈКП „Бе о град ске елек-
тра не”;
 – по ве ћа на је си гур ност ра да ел. енер гет ског си сте ма због по у зда-
ног СДГ;
 – ни жа це на гре ја ња за крај ње куп це и мо гућ ност при кљу че ња 
но вих крај њих ку па ца на СДГ;
 – ста бил ност це не гре ја ња у ду жем пе ри о ду;
 – брз по вра ћај ин ве сти ра них сред ста ва;
 – могућност гашења локалних котларница  – највећих загађивача.

Уште да у при мар ној енер ги ји за 600 
MWth:
 – из ра же но у при род ном га су из но си 
164.940.000 m3/год (н.у.);
 – из ра же но у ма зу ту 143.167.920 kg/год.
Ума ње ње еми си је CO2:
 – за 327.876 t/год. уко ли ко се уште де 
из ра жа ва ју у при род ном га су,
 – 458.851 t/год. уко ли ко се уште де из ра-
жа ва ју у ма зу ту.

Из град ња но вих то плот них 
из во ра, га ше ње до тра ја лих 
и не у слов них ко тлар ни ца, 
кон вер зи ја го ри ва, пре ла зак 
на ко ри шће ње ОИЕ, уград-
ња екс тер них еко но мај зе ра на 
дим ни тракт ра ди ис ко ри шће ња 
от пад не то пло те дим ног га са, 
уна пре ђе ње си сте ма за ауто мат-
ску кон тро лу то плот них из во ра, 
CHP по стро је ње.
Пројекти обухватају 28 топлана.

121.012.572,00 €

Из вор сред ста ва фи нан-
си ра ња:
 – соп стве на сред ства ЈКП,
 – не по врат на сред ства 
ми ни стар ства над ле жног 
за по сло ве енер ге ти ке кроз 
Бу џет ски фонд за ЕЕ,
до на ци је,
 – кре дит не ли ни је,
 – про гра ми KfW, GIZ, IPA 
про јек ти

Пред ло же ни про је кат под ра зу ме ва:
 – за ме ну до тра ја лих ко тлов ских је ди ни ца ко је су ко ри сти ле фо сил-
на го ри ва и пре ла зак на би о ма су или при род ни гас;
 – уград ња но вих ко тлов ских је ди ни ца ко је као основ но го ри во 
ко ри сте би о ма су;
 – из град ња CHP по стро је ња ко ја као основ но го ри во ко ри сте би-
о ма су;
 – им пле мен та ци ја тех но ло ги ја за ко ри шће ње ге о тер мал не енер-
ги је;
 – ис ко ри шће ње „от пад не то пло те” дим ног га са уград њом еко но-
мај зе ра на дим ном трак ту
Про је кат омо гу ћа ва:
 – по ве ћа ње уде ла про из вод ње то плот не енер ги је из об но вљи вих 
из во ра енер ги је, од но сно ума ње ње упо тре бе фо сил них го ри ва;
 – сма ње ње по тро шње уво зних енер ге на та и уво зне за ви сно сти 
(уште да у при мар ној енер ги ји ко ја је екви ва лент на > 8.000,00 тен);
 – сма ње ње штет них еми си ја и уна пре ђе ње за шти те жи вот не сре ди-
не (ума ње ње еми си је CO2 за > 25.000 t/год.;
 – по ве ћа на је по у зда ност ра да си сте ма за на вља њем про из вод них 
по го на;
 – по ве ћа ње ква ли те та ис по ру че не то плот не енер ги је;
 – мо гућ ност при кљу че ња но вих крај њих ку па ца на СДГ;
 – могућност гашења локалних котларница  – највећих загађивача.

Го ди шње сма ње ње по тро шње енер ге-
на та: >8.000,00 тен (1,32% у од но су на 
укуп но утро ше ну при мар ну на го ди-
шњем ни воу енер ги ју за про из вод њу 
то плот не енер ги је у СДГ);
Нов ча не уште де: > 3.300.000,00 €
Сма ње ње еми си је CO2: >25.000 tCO2
Број ку па ца (по сто је ћи и но ви) на 
ко ји ће се од но си ти ефек ти про је ка та: 
>105.000
По треб но је из ра ди ти де таљ не сту ди је 
извдљи во сти ра ди де таљ не кван ти фи-
ка ци је ефе ка та уште да у енер ген ти ма 
и ефе ка та ума ње ња еми си ја штет них 
ком по нен ти у ат мос фе ру.

Ре ха би ли та ци ја мре же да љин-
ског гре ја ња уз за ме ну до тра-
ја лих де о ни ца ди стри бу тив ног 
то пло во да, да љи раз вој мре же 
ра ди при кљу чи ва ња но вих крај-
њих ку па ца то плот не енер ги је.
Пројекти обухватају 16 топлана 

50.000.000,00 €
Из вор сред ста ва фи нан-
си ра ња:
 – соп стве на сред ства ЈКП,
 – не по врат на сред ства 
ми ни стар ства над ле жног 
за по сло ве енер ге ти ке кроз 
Бу џет ски фонд за ЕЕ,
до на ци је,
 – кре дит не ли ни је,
 – про гра ми KfW, GIZ, IPA 
про јек ти.

Пред ло же ни про је кат под ра зу ме ва:
 – за ме ну до тра ја лих де о ни ца ди стри бу тив не мре же
 – про ши ре ње ди стри бу тив не мре же ра ди при кљу чи ва ња но вих 
крај њих ку па ца на СДГ.
Про је кат омо гу ћа ва:
 – за ме на ста ре тех но ло ги је са но вом  – пре ди зо ло ва ним то пло во-
ди ма;
 – сма ње ње гу би та ка  – кроз то плот ну изо ла ци ју и услед цу ре ња;
 – сма ње ње бро ја ква ро ва на ди стри бу тив ној мре жи и сма ње ње по-
тре бе за хит ним ин тер вен ци ја ма, до дат ним еки па ма и из во ђа чи ма 
за са на ци ју ква ро ва и ха ва ри ја на то пло во ди ма;
 – по ве ћа ње ква ли те та ис по ру че не то плот не енер ги је крај њим 
куп ци ма;
 – сма ње ње по тре бе за до пу ном си сте ма хе миј ских при пре мље ном 
во дом чи ме се до дат но ути че на сма ње ње тро шко ва;
 – ма њи број пре ки да ис по ру ке/снаб де ва ња то плот ном енер ги јом; 
сма њен број ре кла ма ци ја и жал би и бро ја бо ни фи ка ци ја због пре-
ки да снаб де ва ња то плот ном енер ги јом.

Го ди шње сма ње ње по тро шње енер ге-
на та: >6.000,00 тен (≈1% у од но су на 
укуп но утро ше ну при мар ну енер ги ју на 
го ди шњем ни воу за про из вод њу то плот-
не енер ги је у СДГ)
Нов ча не уште де: >3.700.000,00 €
Број ку па ца (по сто је ћи и но ви) на 
ко ји ће се од но си ти ефек ти про је ка та: 
>477.000
Потребно је израдити детаљне студије 
изводљивости ради детаљне квантифи-
кације ефеката уштеда у енергентима 
и ефеката умањења емисија штетних 
компоненти у атмосферу.
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Тех нич ке ка рак те ри сти ке Вред ност про јек та и из вор 
сред ста ва Опис ефе ка та ре а ли за ци је

Ва ло ри зо ва ни про сеч ни го ди шњи  
ефек ти ре а ли за ци је на осно ву  
рас по ло жи ве до ку мен та ци је

Оса вре ме ња ва ње мер но-ре гу ла-
ци о не опре ме у то плот но-пре-
дај ним ста ни ца ма, да љин ски 
си стем над зо ра и упра вља ња 
кон зу мом, уград ња но вих ком-
пакт них под ста ни ца.
Пројекти обухватају 12 топлана

14.096.800,00 €
Из вор сред ста ва:
 – соп стве на сред ства ЈКП,
 – не по врат на сред ства 
ми ни стар ства над ле жног 
за по сло ве енер ге ти ке кроз 
Бу џет ски фонд за ЕЕ,
до на ци је,
 – кре дит не ли ни је,
 – про гра ми KfW, GIZ, IPA 
по јек ти.

Пред ло же ни про је кат под ра зу ме ва:
 – уград њу но вих ком пакт них под ста ни ца;
 – уград ња ка ло ри ме та ра у кућ ним под ста ни ца ма;
 – ауто ма ти за ци ја и уво ђе ње си сте ма да љин ског над зо ра и оп ти ми-
за ци ја ра дом то плот но-пре дај них под ста ни ца.

Про је кат омо гу ћа ва:
 – ква ли тет ни ја ис по ру ка то плот не енер ги је крај њим куп ци ма;
 – оства ри ва ње усло ва за на пла ту пре ма утро шку то плот не енер-
ги је;
 – де та љан увид у об ра чун тро шко ва за ис по ру че ну то плот ну енер-
ги ју;
 – оп ти ми за ци ја ра да си сте ма.

Го ди шње сма ње ње по тро шње енер ге-
на та: >940,00 тен (≈0,2% у од но су на 
укуп но утро ше ну при мар ну енер ги ју на 
го ди шњем ни воу за про из вод њу то плот-
не енер ги је у СДГ)
Нов ча не уште де: >390.000,00 €
Број ку па ца (по сто је ћи и но ви) на 
ко ји ће се од но си ти ефек ти про је ка та: 
>225.000
Потребно је израдити детаљне студије 
изводљивости ради детаљне квантифи-
кације ефеката уштеда у енергентима 
и ефеката умањења емисија штетних 
компоненти у атмосферу.

Ре ха би ли та ци ја си сте ма да-
љин ског гре ја ња у Ре пу бли ци 
Ср би ји  – Фа за V

30.000.000,00 € из кре ди та
2.000.000,00 € донација

До 10 То пла на Ре пу бли ке Ср би је.
У окви ру Про гра ма спро во де се сле де ће тех нич ке ме ре:
 – ре кон струк ци ја по сто је ћих и из град ња но вих про из вод них ка па-
ци те та ра чу на ју ћи и из град њу по стро је ња за ком би но ва ну про из-
вод њу то плот не и елек трич не енер ги је (CHP);
 – за ме на до тра ја лих де о ни ца и/или про ши ре ње ди стри бу тив не 
мре же;
 – ре кон струк ци ја по сто је ћих или уград њу но вих под ста ни ца;
 – ре кон струк ци ја по сто је ћих или уград њу са вре ме них SCA DA 
си сте ма.

Ре а ли за ци јом про гра ма би ће омо гу ће но:
 – ква ли тет ни ја ис по ру ка то плот не енер-
ги је крај њим куп ци ма;
 – де та љан увид у об ра чун тро шко ва за 
ис по ру че ну то плот ну енер ги ју;
 – уна пре ђе ње ефи ка сно сти про из вод них 
ка па ци те та;
 – при кљу чи ва ње но вих ку па ца на СДГ.

Под сти цај ко ри шће ња об но-
вљи вих из во ра енер ги је: Раз вој 
тр жи шта би о ма се у Ср би ји 
(BMZ-ID 201197888)

Обез бе ђе на сред ства у 
из но су од 100.000.000 € 
(уз до на ци ју од 7.000.000 
€ обез бе ђе но од стра не Не-
мач ке и Швај цар ске вла де); 
Про је кат ће се ре а ли зо ва ти 
у ви ше фа за. По че так ре а-
ли за ци је про јек та је 2017. 
Пр ва фа за: 20.000.000 €
Дру га фа за: 80.000.000 €

Про грам ће се ре а ли зо ва ти кроз ви ше фа за, пр ва фа за ће се ре а ли-
зо ва ти у пе ри о ду 2017 –2021.
Главне инвестиције односе се на уградњу котлова на биомасу, 
топлотних пумпи, реконструкцију топловодне мреже, изградња 
складишта за биомасу и набавку остале опреме неопходне за снаб-
девање биомасом, системе надзора и контроле у котларницама, 
грађевинске радове.

Ре а ли за ци јом Про гра ма би ће омо гу-
ће но:
 – уна пре ђе ње за шти те жи вот не сре ди не 
сма ње њем еми си ја CO2 и SO2 зa 70%;
 – по ве ћа ње ефи ка сно сти, (сма ње ње гу-
би та ка то плот не енер ги је за 25%);
 – уна пре ђе ње одр жи во сти и рас по ло жи-
во сти снаб де ва ња (кроз ве ће ко ри-
шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је, 
сма ње ње бро ја пре ки да и уна пре ђе ње 
јав них услу га снаб де ва ња то плот ном 
енер ги јом);
 – позитиван утицај на локално окру-
жење и стимулисање локалне привреде.

Таб. 30: Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја
Про је кат Ста тус при пре ме про јек та Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја

Снаб де ва ње Бе о гра да то плот ном енер ги јом 
ТЕ „Ни ко ла Те сла А” то пло да ле ко во дом ка-
па ци те та од 600 MW то плот не енер ги је

Пред лог Сту ди је оправ да но сти и идеј ног про јек та је за вр шен у 2016. го ди ни 
и че ка се усва ја ње пред ло га Пла на де таљ не ре гу ла ци је у пр вом квар та лу 
2017. го ди не, ка ко би се пре да ла Ре ви зи о ној ко ми си ји ми ни стар ства над ле-
жног за област гра ђе ви нар ства на да ва ње ми шље ња о про јек ту.
Сту ди ја оправ да но сти и идеј ни про је кат снаб де ва ња Бе о гра да то плот ном 
енер ги јом из ком би но ва не про из вод ње елек трич не и то плот не енер ги је у по-
сто је ћој ТЕ Ни ко ла Те сла А у Обре нов цу ко ри шће њем ко лу бар ског лиг ни та 
(Ино ва ци о ни цен тар Ма шин ског фа кул те та, Уни вер зи тет у Бе о гра ду), пред-
лог ура ђен јул 2016. го ди не, а по усва ја њу план ског до ку мен та би ће пре дат 
Ре ви зи о ној ко ми си ји.
ПДР за снаб де ва ње гра да Бе о гра да то плот ном енер ги јом из ТЕНТ А пре ко то-
пло во да  – да ле ко во да ТЕНТ А-ТО Но ви Бе о град, пред лог ура ђен и у то ку је 
спро во ђе ње про це ду ре усва ја ња пред Ко ми си јом за пла но ве гра да Бе о гра да, а 
за тим и у Скуп шти ни гра да.
По усва ја њу ПДР и по зи тив ном ми шље њу Ре ви зи о не ко ми си је, при сту пи ће 
се из ра ди про јект не до ку мен та ци је за до би ја ње ло ка циј ских усло ва, гра ђе-
вин ску до зво лу и при ја ву ра до ва (из во ђе ње).
За да љу по тен ци јал ну ре а ли за ци ју про јек та нео п ход но је до но ше ње по треб-
них по слов них од лу ка свих уче сни ка на про јек ту.
Потребно је да ЕПС припреми документацију за оптимизацију добијања 
топлотне енергије са локације ТЕНТ А и предузме активности за реконструк-
цију блокова А4-А6 на локацији ТЕНТ А.

Ура ђе но је са мо идеј но ре ше ње. По до би ја-
њу по зи тив ног ми шље ња Ре ви зи о не ко ми си је 
ми ни стар ства над ле жног за област гра ђе ви нар-
ства при сту пи ће се из ра ди пре о ста ле тех нич ке 
до ку мен та ци је  – за до би ја ње гра ђе вин ске 
до зво ле и за из во ђе ње.

Из град ња но вих то плот них из во ра, га ше-
ње до тра ја лих и не у слов них ко тлар ни ца, 
кон вер зи ја го ри ва, пре ла зак на ко ри шће ње 
ОИЕ, уград ња екс тер них еко но мај зе ра на 
дим ни тракт ра ди ис ко ри шће ња от пад не 
то пло те дим ног га са, уна пре ђе ње си сте ма 
за ауто мат ску кон тро лу то плот них из во ра, 
CHP по стро је ње.
Пројекти обухватају 28 топлана у 28 градо-
ва и општина Републике Србије.

Ве ћи број про је ка та је још увек у раз вој ној фа зи, од но сно ре а ли зо ва не су 
сту ди је оправ да но сти.
Само мањи број пројеката има припремљену пројектно-техничку докумен-
тацију у облику да је могуће поднети захтев за добијање грађевинске дозволе.

Про стор но-план ска, тех нич ка за до би ја ње гра-
ђе вин ске до зво ле и сту ди ја ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну.

Ре ха би ли та ци ја мре же да љин ског гре ја ња 
уз за ме ну до тра ја лих де о ни ца ди стри-
бу тив ног то пло во да, да љи раз вој мре же 
ра ди при кљу чи ва ња но вих крај њих ку па ца 
то плот не енер ги је.
Пројекти обухватају 16 топлана

Про јек ти ре ви та ли за ци је ди стри бу тив ног си сте ма се спро во де план ски, на 
го ди шњем ни воу, па се у скла ду са ти ме обез бе ђу је и план ско-тех нич ка до ку-
мен та ци ја.

Про стор но-план ска, тех нич ка за до би ја ње гра-
ђе вин ске до зво ле и сту ди ја ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну.

Оса вре ме ња ва ње мер но-ре гу ла ци о не 
опре ме у то плот но-пре дај ним ста ни ца ма, 
да љин ски си стем над зо ра и упра вља ња 
кон зу мом, уград ња но вих ком пакт них 
под ста ни ца
Пројекти обухватају 12 топлана.

Ве ћи број про је ка та је још увек у раз вој ној фа зи, од но сно ре а ли зо ва не су 
сту ди је оправ да но сти.
Само мањи број пројеката има припремљену пројектно-техничку докумен-
тацију у облику да је могуће поднети захтев за добијање грађевинске дозволе.

Про стор но-план ска, тех нич ка за до би ја ње гра-
ђе вин ске до зво ле и сту ди ја ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну.
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Про је кат Ста тус при пре ме про јек та Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја

Ре ха би ли та ци ја си сте ма да љин ског гре ја ња 
у Ре пу бли ци Ср би ји  – Фа за V.

Про је кат је у по чет ној фа зи и оче ку је се кан ди до ва ње до де сет то пла на у Ре-
пу бли ци Ср би ји за уче шће у про гра му.

Про стор но-план ска, тех нич ка за до би ја ње гра-
ђе вин ске до зво ле и сту ди ја ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну.

Под сти цај ко ри шће ња об но вљи вих из во ра 
енер ги је: Раз вој тр жи шта би о ма се у Ср би ји 
(BMZ-ID 201197888).

Про је кат је у по чет ној фа зи. Про стор но-план ска, тех нич ка за до би ја ње гра-
ђе вин ске до зво ле и сту ди ја ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну.

Таб. 31: Ди на ми ка ре а ли за ци је ак тив но сти у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС
Про је кат: Снаб де ва ње Бе о гра да то плот ном енер ги јом из ТЕ „Ни ко ла  

Те сла А” то пло да ле ко во дом ка па ци те та од 600 MW то плот не енер ги је Од го вор на ин сти ту ци ја 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Ор га ни за ци о ни и по сло ви ру ко во ђе ња про јек том

Од го вор на ин сти ту ци ја
ЈКП Београдске електране, ЕПС

x
При пре ма про стор но-план ске до ку мен та ци је x
Припрема техничке документације x x
Дозволе x
Реализација градње x x x
Улазак у погон x
Про је кат: Из град ња но вих то плот них из во ра, га ше ње до тра ја лих и не у слов-
них ко тлар ни ца, кон вер зи ја го ри ва, пре ла зак на ко ри шће ње ОИЕ, уград ња 
екс тер них еко но мај зе ра на дим ни тракт ра ди ис ко ри шће ња от пад не то пло те 
дим ног га са, уна пре ђе ње си сте ма за ауто мат ску кон тро лу то плот них из во ра, 
CHP по стро је ње.
Пројекти обухватају 28 топлана у 28 градова и општина Републике Србије. Од го вор на ин сти ту ци ја

По је ди нач не то пла не у ко ји ма се 
спро во ди про је кат
ЈКП Београдске електране, ЕПС

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Ор га ни за ци о ни и по сло ви ру ко во ђе ња про јек том x x
Припрема просторно-планске документације x x x
Припрема техничке документације x x x
Дозволе x x x x
Реализација градње x x x x x x x
Улазак у погон x x x x x x x
Пројекат: Рехабилитација мреже даљинског грејања уз замену дотрајалих 
деоница дистрибутивног топловода, даљи развој мреже ради прикључивања 
нових крајњих купаца топлотне енергије.
Пројекти обухватају 16 топлана

Одговорна институција
Појединачне топлане у којима се 
спроводи пројекат
ЈКП Београдске електране, ЕПС

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Организациони и послови руковођења пројектом x x
Припрема просторно-планске документације x x x
Припрема техничке документације x x x
Дозволе x x x x
Реализација градње x x x x x x x
Улазак у погон x x x x x x x
Пројекат: Осавремењавање мерно-регулационе опреме у топлотно-предај-
ним станицама, даљински систем надзора и управљања конзумом, уградња 
нових компактних подстаница.
Пројекти обухватају 12 топлана

Одговорна институција
Појединачне топлане у којима се 
спроводи пројекат
ЈКП Београдске електране, ЕПС

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Организациони и послови руковођења пројектом x
Припрема просторно-планске документације x
Припрема техничке документације x
Дозволе x x
Реализација градње x x x
Улазак у погон x x x
Рехабилитација система даљинског грејања у Републици Србији  – Фаза V  – 
Пројекат ће обухватити 10 топлана

Одговорна институција
Појединачне топлане у којима се 
спроводи пројекат
ЈКП Београдске електране, ЕПС

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Организациони и послови руковођења пројектом x
Припрема просторно-планске документације x
Припрема техничке документације x
Дозволе x x
Реализација градње
Улазак у погон x x x x x

Сви при ка за ни про јек ти у таб. 29 у сво јој осно ви има ју уна-
пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти ко ја је кван ти фи ко ва на кроз из-
нос уште да енер ге на та. Све то пла не су об ве зни ци си сте ма енер-
гет ског ме наџ мен та (СЕМ) ко ји је устро јен од ред ба ма За ко на о 
ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је. У том кон тек сту, сва ки об ве зник 
СЕМ у оба ве зи је да на го ди шњем ни воу оства ри уна пре ђе ње 
енер гет ске ефи ка сно сти од нај ма ње 1%, од но сно у пе ри о ду од пет 
го ди на нај ма ње 5% уште да. Си стем енер гет ског ме наџ мен та као 
јед на од зна чај них ме ра има ће ути цај на уна пре ђе ње енер гет ске 
ефи ка сно сти. У кон тек сту мо гу ћих ефе ка та им пле мен та ци је СЕМ, 
оче ки ва ни ефек ти у обла сти то плот не енер ги је су нај ма ње 1% од 
го ди шње по тро шње при мар не енер ги је (На по ме на: Ни во ефи ка-
сно сти енер гет ских су бје ка та ко ји се ба ве про из вод њом, ди стри-
бу ци јом и снаб де ва њем то плот ном енер ги јом ни је исти. У том 
сми слу, тре ба во ди ти ра чу на о оства ри во сти за да тог ци ља  – уште-
де 1% при мар не енер ги је на го ди шњем ни воу. У том кон тек сту, 

тре ба пре ћи на пра ће ње ни воа ефи ка сно сти пре ко ин ди ка то ра  – 
спе ци фич не по тро шње енер ги је). На ни воу свих то пла на, уште да 
од 1% при мар не енер ги је из но си 6000 тен.

3.2.4. По до бласт за шти те жи вот не сре ди не у обла сти  
то плот не енер ги је

Тре нут на за кон ска ре гу ла ти ва чи јим се од ред ба ма ре гу ли ше 
рад си сте ма да љин ског гре ја ња у обла сти за шти те и очу ва ња жи-
вот не сре ди не су:

 – За кон о за шти ти жи вот не сре ди не,
 – За кон о за шти ти зе мљи шта,
 – За кон о во да ма,
 – За кон о за шти ти од бу ке у жи вот ној сре ди ни,
 – За кон о за шти ти од не јо ни зу ју ћих зра че ња,
 – За кон о упра вља њу от па дом,
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 – За кон о за шти ти ва зду ха,
 – За кон о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну,
 – За кон о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну,
 – За кон о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња 

жи вот не сре ди не, 
 – За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ин те гри са ном спре-

ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња жи вот не сре ди не,
 – За кон о хе ми ка ли ја ма и
 – За кон о за шти ти при ро де.
По ред на ве де ног, за кон ску осно ву чи не пра те ће уред бе и пра-

вил ни ци и при хва ће ни ме ђу на род ни уго во ри и спо ра зу ми. По се-
бан зна чај за област огра ни че ња еми си ја у ва здух има ју:

 – Уред ба о гра нич ним вред но сти ма еми си ја за га ђу ју ћих ма-
те ри ја у ва зду ху из по стро је ња за са го ре ва ње и

 – Уред ба о ме ре њи ма еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва здух из 
ста ци о нар них из во ра за га ђи ва ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 5/16).

За ко ном о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња 
жи вот не сре ди не и За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ин-
те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња жи вот не сре ди не 
утвр ђе ни су усло ви и по ступ ци за из да ва ње ин те гри са них до зво ла 
за по стро је ња и ак тив но сти ко ји мо гу има ти не га тив не ути ца је на 
здра вље љу ди, жи вот ну сре ди ну и ма те ри јал на до бра, и уре ђе не су 
вр сте ак тив но сти и по стро је ња, над зор и дру га пи та ња од зна ча ја 
за спре ча ва ње и кон тро лу за га ђи ва ња жи вот не сре ди не. Ин те гри-
са но спре ча ва ње и кон тро ла за га ђе ња од но си се на но ва, али и по-
сто је ћа по стро је ња са ви со ким по тен ци ја лом за га ђе ња, у скла ду 
са де фи ни ци ја ма из Уред бе о вр ста ма ак тив но сти и по стро је ња за 
ко је се из да је ин те гри са на до зво ла („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
84/05). Пре ли ми нар на ли ста по стро је ња ко ја су у оба ве зи да при-
ба ве ин те гри са ну до зво лу об у хва та по сто је ћа по стро је ња на ко ја 
се од но си Уред ба о вр ста ма ак тив но сти и по стро је ња за ко је се 
из да је ин те гри са на до зво ла, у Ре пу бли ци Ср би ји и овај спи сак се 
ре дов но ажу ри ра од стра не рад не гру пе у окви ру ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не. Пре ма овој ли-
сти 20 то пла на (ТО Но ви Бе о град, ТО Зе мун, ТО Ду нав, ТО Во-
ждо вац, ТО Ко њар ник, ТО Ми ри је во, ТО Це рак, ТО Ба но во Бр до, 
ТО Ми ља ко вац, ТО Ме да ко вић, ТО Су бо ти ца, „Енер ге ти ка” д.о.о. 
Кра гу је вац, ЈКП „То пла на” Бор, ЈКП „Град ска то пла на” Кру ше вац, 
ЈКП „Енер ге ти ка” Тр сте ник, ЈП „Град ска то пла на” Ниш  – То пла на 
Кри ви Вир, ЈП „Град ска то пла на” Ниш  – То пла на Југ, ЈКП „Но во-
сад ска то пла на”  – ТО За пад, ЈКП „Но во сад ска то пла на”  – ТО Југ, 
ЈКП „Но во сад ска то пла на”  – ТО Ис ток) су у оба ве зи да при ба ве 
ин те гри са ну до зво лу. Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве су над ле жне 
за из да ва ње ин те гри са не до зво ле за спре ча ва ње за га ђи ва ња.

Под од ред бе Уред бе о гра нич ним вред но сти ма еми си ја за-
га ђу ју ћих ма те ри ја у ва здух из по стро је ња за са го ре ва ње пре ма 
кри те ри ју му ве ли чи не по стро је ња за са го ре ва ње пот па да рад свих 
то пла на у си сте му да љин ског гре ја ња. Пре ма кри те ри ју му ве ли-
чи не по стро је ња за са го ре ва ње де фи ни шу се гра нич не вред но сти 
еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва здух. Са гла сно чла ну 4. Уред бе о 
гра нич ним вред но сти ма еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва здух из 
по стро је ња за са го ре ва ње пре ма кри те ри ју му ве ли чи не по стро је ња 
за са го ре ва ње ве ли ка по стро је ња за са го ре ва ње су по стро је ња чи ја 
је ин ста ли са на то плот на сна га јед на ка 50 MWth или ве ћа, не за ви-
сно од вр сте го ри ва ко ја се ко ри сте (чвр ста, теч на или га со ви та).

У то пла на ма се на ла зи укуп но 40 по стро је ња за са го ре ва ње 
чи ја је то плот на сна га ве ћа од 50 MWth (укуп на то плот на сна га 
> 3200 MWth) ко ја има ју оба ве зу да ускла де еми си је за га ђу ју ћих 
ма те ри ја у ва здух са гла сно де фи ни са ним вред но сти ма еми си ја из 
При ло га 1 Уред бе о гра нич ним вред но сти ма еми си ја за га ђу ју ћих 
ма те ри ја у ва здух из по стро је ња за са го ре ва ње.

Сред ња по стро је ња за са го ре ва ње су по стро је ња за са го ре-
ва ње у ко ји ма се ко ри шће њем чвр стог го ри ва про из во ди то плот на 
енер ги ја и чи ја је ин ста ли са на то плот на сна га јед на ка или ве ћа од 
1 МWth и ма ња од 50 МWth, од но сно, ко ри шће њем теч ног го ри ва 
про из во ди то плот на енер ги ја за за гре ва ње до ма ћин ста ва и чи ја је 
ин ста ли са на то плот на сна га јед на ка или ве ћа од 5 МWth и ма ња 
од 50 МWth, као и ко ри шће њем га со ви тог го ри ва про из во ди то-
плот на енер ги ја за за гре ва ње до ма ћин ста ва и чи ја је ин ста ли са на 
то плот на сна га јед на ка или ве ћа од 10 МWth и ма ња од 50 МWth.

У то пла на ма је оквир но еви ден ти ра но 145 сред њих по стро је-
ња за са го ре ва ње (укуп на то плот на сна га > 1900 MWth) ко ја има ју 

оба ве зу да ускла де еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва здух са гла сно 
де фи ни са ним вред но сти ма еми си ја из При ло га 2 Уред бе о гра нич-
ним вред но сти ма еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва здух из по-
стро је ња за са го ре ва ње.

Бу ду ћи да у обла сти то плот не енер ги је у струк ту ри по тро-
шње енер ге на та до ми ни ра при род ни гас, у овом сек то ру под сти цај 
тре ба да ти ко ри шће њу при род ног га са и ОИЕ ко ји у зна чај ној ме-
ри има ју ути цај на сма ње ње еми си је штет них га со ва у ат мос фе ру.

Про це ње ни збир ни до при нос ана ли зи ра них про је ка та у обла-
сти то плот не енер ги је у по гле ду сма ње ња го ди шње еми си ја га-
со ва са ефек том ста кле не ба ште, из у зи ма ју ћи из град њу или пре-
ла зак ко тлар ни ца на би о ма су ко ји су раз ма тра ни у по гла вљу ко је 
се од но си на област об но вљи вих из во ра енер ги је, из но си 328 Gg 
CO2eq, што чи ни око 4% на ме ра ва ног на ци о нал но од ре ђе ног до-
при но са за 2030. го ди ну.

3.3. Област об но вљи вих из во ра енер ги је

Стра те шки ци ље ви Ре пу бли ке Ср би је у обла сти об но вљи вих 
из во ра енер ги је де фи ни са ни су Стра те ги јом енер ге ти ке. За сва ки 
циљ де фи ни са ни су па ра ме три на осно ву ко јих се пра ти ње го ва 
ре а ли за ци ја.

По ве ћа ње про из вод ње енер ги је из ОИЕ ва жно је због сма ње-
ња уво зне за ви сно сти, по ди за ња ни воа енер гет ске без бед но сти и 
за шти те жи вот не сре ди не.

На ци о нал ним ак ци о ним пла ном за ко ри шће ње ОИЕ пла ни-
ра но је да до 2020. го ди не Ре пу бли ка Ср би ја до стиг не уче шће од 
27% ОИЕ у укуп ној бру то фи нал ној по тро шњи енер ги је Ре пу бли-
ке Ср би је и удео од нај ма ње 10% ОИЕ у бру то фи нал ној по тро-
шњи енер ги је Ре пу бли ке Ср би је у са о бра ћа ју. Сход но то ме фор ми-
ра на је та бе ла мер љи вих ци ље ва.

Таб. 32: Ин ди ка то ри у ве зи са об но вљи вим из во ри ма енер ги је
Мер љи ви циљ 2020.

Уче шће ОИЕ у укуп ној бру то фи нал ној по тро шњи енер ги је Ре пу бли-
ке Ср би је (%)

27

Уче шће ОИЕ у бру то фи нал ној по тро шњи енер ги је Ре пу бли ке Ср би је 
у са о бра ћа ју (%)

10

Укуп но про јек то ва но не то сма ње ње еми си је га со ва са ефек том ста-
кле не ба ште ко ри шће њем ОИЕ (t СО2eq)

19.333.265

Про јек то ва но не то сма ње ње еми си је га со ва са ефек том ста кле не ба-
ште ко ри шће њем ОИЕ у са о бра ћа ју (t СО2eq)

726.684

Ме то до ло ги ја про ра чу на уче шћа ОИЕ де фи ни са на је у скла-
ду са Ди рек ти вом 2009/28/ЕЗ, ко ја је пре не та у За кон о енер ге ти-
ци. На чин про ра чу на про јек то ва ног не то сма ње ња еми си је га со ва 
са ефек том ста кле не ба ште ко ри шће њем ОИЕ про ра чу нат је ко ри-
сте ћи ме то до ло ги ју об ја шње ну у на по ме ни ис под таб. 33.

За до во ље ње ци ље ва у обла сти об но вљи вих из во ра енер ги-
је узро ко ва но је, из ме ђу оста лог, и по тре бом да се сма њи еми си-
ја га со ва са ефек том ста кле не ба ште. Ци ље ви ве за ни за по ве ћа ње 
уче шћа об но вљи вих из во ра и сма ње ње еми си је га со ва са ефек том 
ста кле не ба ште су у ди рект ној ве зи и они су за пе ри од ре а ли за ци је 
ПОС при ка за ни у таб. 33.

Укуп на еми си ја га со ва са ефек том ста кле не ба ште у 1990. 
го ди ни (без по но ра), из но си ла је 83.519,50 Gg CO2eq, а на ме ра-
ва ни на ци о нал но од ре ђе ни до при нос сма ње ња из но си 9,8% од те 
вред но сти, што из но си 8.184,911 Gg CO2eq. Кроз про јек то ва но не-
то сма ње ње еми си је га со ва са ефек том ста кле не ба ште ко ри шће-
њем об но вљи вих из во ра енер ги је (19.333,265 Gg CO2eq у од но су 
на по чет них 14.833,472 Gg CO2eq у 2009. го ди ни, што је про ра-
чу на то ко ри сте ћи ме то до ло ги ју об ја шње ну у на по ме ни ис под таб. 
33) тре ба ло би да се до 2020. го ди не по стиг не до дат но сма ње ње 
еми си је га со ва са ефек том ста кле не ба ште за 4.499,793 Gg CO2eq. 
То чи ни око 55% на ме ра ва ног на ци о нал но од ре ђе ног до при но са за 
2030. го ди ну. Да љом ре а ли за ци јом про је ка та у обла сти об но вљи-
вих из во ра енер ги је у пе ри о ду 2021 –2030. го ди на, до дат но ће се 
по ве ћа ти до при нос об но вљи вих из во ра енер ги је сма ње њу еми си је 
га со ва са ефек том ста кле не ба ште. Ко нач но уче шће ОЕИ у бру-
то фи нал ној по тро шњи и про јек то ва но сма ње ње еми си је га со ва са 
ефек том ста кле не ба ште ће би ти мо гу ће про це ни ти тек на кон до-
но ше ња но вих ак ци о них пла но ва у овом сек то ру.
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Таб. 33: Пре глед ци ље ва про из вод ње енер ги је из об но вљи вих из во ра по сек то ри ма и ци ље ва сма ње ња еми си је га со ва са ефек том 

ста кле не ба ште као по сле ди ца про из вод ње енер ги је из об но вљи вих из во ра по го ди на ма ре а ли за ци је ПОС
2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Оче ки ва на БФПЕ из ОИЕ у сек то ру гре ја ња и хла ђе ња (хи ља да тен) 1.127 1.143 1.152 1.167  1.175  1.181  1.188
Оче ки ва на БФПЕ из ОИЕ у сек то ру про из вод ње елек трич не енер ги је (хи ља да тен) 1.031 1.059 1.108 1.151 1.171 1.190 1.210
Оче ки ва на БФПЕ из ОИЕ у сек то ру са о бра ћа ја (хи ља да тен) 117 159 203 246  250 256 262
Укуп на оче ки ва на БФПЕ из ОИЕ (хи ља да тен) 2.275 2.361 2.463 2.564 2.596 2.627 2.660
Про јек то ва но не то сма ње ње еми си је га со ва са ефек том ста кле не ба ште ко ри-
шће њем об но вљи вих из во ра енер ги је у сек то ру гре ја ња и хла ђе ња (t СО2еq)

3.761.712 3.815.117 3.845.157 3.895.224 3.921.927 3.941.954 3.965.318

Про јек то ва но не то сма ње ње еми си је га со ва са ефек том ста кле не ба ште ко ри-
шће њем елек трич не енер ги је из об но вљи вих из во ра (t СО2еq)

13.177.592 13.535.471 14.161.758 14.711.357 14.966.984 15.209.830 15.465.458

Про јек то ва но не то сма ње ње еми си је га со ва са ефек том ста кле не ба ште ко ри-
шће њем об но вљи вих из во ра енер ги је у са о бра ћа ју (t СО2еq)

345.618 469.686 599.662 726.684 738.500 756.224 773.948

Укуп но про јек то ва но не то сма ње ње еми си је га со ва са ефек том ста кле не ба ште 
ко ри шће њем об но вљи вих из во ра енер ги је (t СО2еq)

17.284.922 17.820.274 18.606.577 19.333.265 19.627.411 19.908.008 20.204.724

На по ме на: Ци ље ви за 2021, 2022. и 2023. го ди ну би ће ре ви ди ра ни у скла ду бу ду ћим На ци о нал ним ак ци о ним пла ном за ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је ко ји ће би ти 
до нет до 2020. го ди не. Про јек то ва но сма ње ње еми си је га со ва са ефек том ста кле не ба ште ко ри шће њем ОИЕ про ра чу на то је ко ри шће њем сле де ћих еми си о них фак-
то ра ко ји су по мно же ни са про из ве де ном енер ги јом: за то пла не 0,287 tCO2/MWh про из ве де не то плот не енер ги је (еми си о ни фак тор са ко јим је ра чу на то у Стра те ги ји 
енер ге ти ке), за елек трич ну енер ги ју 1,099 tCO2/MWh (ком би но ва ни еми си о ни фак тор за про из вод њу елек трич не енер ги је у ЕЕС Ср би је: 1,099 tCO2/MWh (на ци о нал-
ни еми си о ни фак то ри за 2017.)) и за го ри во 2.954 tCO2/тен (еми си о ни фак тор са ко јим је ра чу на то у Стра те ги ји енер ге ти ке).

3.3.1. Спе ци фич но сти обла сти ОИЕ

При ли ком кре и ра ња ме ра и ак тив но сти за до сти за ње ци ље ва у обла сти ОИЕ де фи ни са них Стра те ги јом, ПОС по ла зи од спе ци фич-
но сти обла сти ОИЕ, пре у зе тих ме ђу на род них оба ве за Ре пу бли ке Ср би је и ста ња у тој обла сти. Спе ци фич но сти у овој обла сти по сле ди ца 
су ко ри шће ња ОИЕ у три раз ли чи та сек то ра: сек то ру елек трич не енер ги је, сек то ру то плот не енер ги је и сек то ру са о бра ћа ја.

У сек то ру елек трич не енер ги је, у скла ду са За ко ном о енер ге ти ци и кон цеп том ли бе ра ли за ци је тр жи шта елек трич не енер ги је, про-
из вод ња елек трич не енер ги је се још од 2011. го ди не оба вља по тр жи шним прин ци пи ма, што се мо же сма тра ти нај ва жни јом спе ци фич-
но шћу у сек то ру елек трич не енер ги је. Из то га про из и ла зи да је про из вод ња елек трич не енер ги је јед на ко омо гу ће на ка ко пред у зе ћи ма 
чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, АП Вој во ди на и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, та ко и при ват ним ин ве сти то ри ма, од но сно, на ве де ни 
су бјек ти су рав но прав ни на тр жи шту елек трич не енер ги је.

У сек то ру то плот не енер ги је прак са ука зу је на то да се пред ви ђе ни ци ље ви не ре а ли зу ју пла ни ра ном ди на ми ком, због че га је по треб-
но из вр ши ти ана ли зу узро ка и де фи ни са ти од го ва ра ју ће ме ре и ак тив но сти ко је би до при не ле ве ћем ко ри шће њу ОИЕ у овом сек то ру.

У сек то ру са о бра ћа ја, про из вод ња би о го ри ва је енер гет ска де лат ност ко ја се оба вља у скла ду са тр жи шним прин ци пи ма. По ли ти ка 
у овој обла сти тре ба да се усме ра ва на ства ра ње осно ве за ус по ста вља ње тран спа рент них и не ди скри ми на тор них ре гу ла тор но-фи нан-
сиј ских ме ра у ци љу сти му ли са ња ин ве сти то ра да ула жу у про из вод њу би о го ри ва и до би је но би о го ри во пла си ра ју на тр жи ште. Ан га жо-
ва ње до ма ћих ре сур са у про из вод њи би о го ри ва, уз ува жа ва ње пра ви ла о кон ку рен ци ји, и јед на ком трет ма ну до ма ћих и стра них ли ца на 
тр жи шту, тре ба да бу де осно ва за до но ше ње под за кон ског окви ра у овој обла сти. До дат ну сло же ност у сек то ру са о бра ћа ја на ме ћу и зах-
те ви одр жи во сти би о го ри ва са ста но ви шта жи вот не сре ди не и по љо при вре де, па је, при ли ком од ре ђи ва ња ме ра у овом сек то ру, по треб но 
укљу чи ти ми ни стар ства над ле жна за по сло ве по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не. По ред би о го ри ва, сти му ли са ње ко ри шће ња 
елек трич них во зи ла мо же зна чај но до при не ти оства ри ва њу сек тор ског ци ља од 10%, па је по треб но раз мо три ти и ту мо гућ ност.

Оста ле спе ци фич но сти: Зна чај ко ри шће ња ОИЕ и ко ри сти ко је се по сти жу ни су до вољ но по зна ти јав но сти, због че га је је дан од 
ци ље ва ко је де фи ни ше Стра те ги ја ин фор ми са ње и еду ка ци је јав но сти о зна ча ју ко ри шће ња ОИЕ. Оба ве за ја ча ња све сти гра ђа на о ОИЕ 
про пи са на је и За ко ном о енер ге ти ци, а про из и ла зи из про пи са ЕУ. Да би се по ве ћа ла свест гра ђа на о зна ча ју ОИЕ нео п ход но је укљу чи-
ти ме ди је, обра зов не и на уч не ин сти ту ци је и ор га ни за ци је ци вил ног дру штва.

До дат но, ве о ма би тан аспект у обла сти ОИЕ су ад ми ни стра тив не про це ду ре за из град њу по стро је ња. С об зи ром на то да су ове 
про це ду ре ре ла тив но сло же не, а да су про пи си од ко јих за ви си по сту пак и бр зи на из да ва ња одо бре ња и до зво ла пре те жно у де ло кру гу 
ра да ми ни стар ства над ле жног за по сло ве у обла сти гра ђе ви нар ства и ми ни стар ства над ле жног за по сло ве др жав не упра ве, ме ре за ра-
ци о на ли за ци ју ад ми ни стра тив них про це ду ра мо ра ју се раз ма тра ти у са рад њи са та два ми ни стар ства. У раз ма тра ње је нео п ход но укљу-
чи ти Ре пу блич ки се кре та ри јат за јав не по ли ти ке ко ји, са гла сно Опе ра тив ном пла ну ак тив но сти на ус по ста вља њу је дин стве ног јав ног 
ре ги стра ад ми ни стра тив них по сту па ка и оста лих усло ва за по сло ва ње, ре а ли зу је Про је кат ус по ста вља ња је дин стве ног јав ног ре ги стра 
ад ми ни стра тив них по сту па ка и оста лих усло ва по сло ва ња и ко ји ће ка сни је во ди ти тај ре ги стар.

По ла зе ћи од све га на ве де ног, мо же се за кљу чи ти да је у кре и ра њу ме ра за до сти за ње ци ље ва из Стра те ги је у обла сти ОИЕ по тре бан 
ме ђу сек тор ски при ступ да би се оне учи ни ле ефект ним.

На ро чи то, при ли ком осми шља ва ња ре гу ла тор но-фи нан сиј ских ме ра, тре ба раз мо три ти мо гућ ност ус по ста вља ња је дин стве ног фи-
нан сиј ског фон да за це лу област ОИЕ ка ко би се, осим ин сти ту ци о нал не ста бил но сти за фи нан си ра ње про је ка та у обла сти ОИЕ, омо гу-
ћи ло све о бу хват но пла ни ра ње фи нан си ра ња, лак ше пра ће ње фи нан сиј ских то ко ва и ква ли тет ни је уса гла ша ва ње свих ше ма под сти ца ја за 
ве ће ко ри шће ње ОИЕ ко је се ус по ста вља ју у раз ли чи тим сек то ри ма (по љо при вре да, за шти та жи вот не сре ди не, шу мар ство и сл.).

3.3.2. Пре глед ак тив но сти и ме ра у обла сти об но вљи вих из во ра енер ги је

Да би се оства ри ли пред ви ђе ни ци ље ви у обла сти ОИЕ, у ПОС су де фи ни са не ме ре, као и ак тив но сти ко ји ма се те ме ре оства ру ју. 
Ак тив но сти и ме ре у обла сти ОИЕ се мо гу свр ста ти у две основ не гру пе:
1) ускла ђи ва ње про пи са Ре пу бли ке Ср би је са пре у зе тим ме ђу на род ним оба ве за ма у обла сти ОИЕ, а ко је ни су об у хва ће не За ко ном 

о енер ге ти ци;
2) ана ли за ефе ка та при ме не по сто је ћих про пи са, а на ро чи то про пи са ко ји ма се уре ђу је под сти ца ње про из вод ње елек трич не енер ги-

је из ОИЕ, и на осно ву ре зул та та све о бу хват не тех но-еко ном ске ана ли зе, евен ту ал на из ме на по сто је ћих про пи са.
Пре глед ме ра и ак тив но сти дат је у таб. 34 –35.
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Таб. 34: Пре глед ме ра у обла сти об но вљи вих из во ра енер ги је
Ред ни 
број Са др жи на ме ре Циљ ме ре Ре а ли за то ри ме ре По ка за тељ (ин ди ка тор)  

ре а ли зо ва но сти ме ре
Рок за ре а ли за ци ју  

ме ре Област при ме не ме ре

1. Раз ма тра ње мо гућ-
но сти ус по ста вља ња 
ше ма по др шке за 
про из во ђа че елек-
трич не енер ги је ко ји 
ко ри сте ОИЕ за сно-
ва них на тр жи шним 
прин ци пи ма 

1. По сте пе но усме ра ва ње про из вод-
ње елек трич не енер ги је из ОИЕ ка 
тр жи шним прин ци пи ма
2. Сма ње ње тро шко ва под сти ца ја за 
крај ње куп це елек трич не енер ги је
3. Економско одрживи раст произ-
водње електричне енергије из ОИЕ

Вла да, ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве ру дар ства 
и енер ге ти ке

Ода бран оп ти мал ни мо-
дел ко ји мо же по слу жи ти 
као основ за евен ту ал ну 
из ме ну про пи са на осно ву 
из вр ше не ана ли зе у окви ру 
ак тив но сти 1. при ка за не у 
таб. 35

2020. го ди на Сек тор елек трич не 
енер ги је

2. Раз ма тра ње мо гућ-
но сти ус по ста вља ња 
по себ них мо де ла 
под сти ца ја за уче шће 
гра ђа на у про из-
вод њи елек трич не 
енер ги је из ОИЕ

1. По ве ћа ње уче шћа гра ђа на, 
удру же ња, енер гет ских за дру га и 
ло кал них за јед ни ца у про из вод њи 
елек трич не енер ги је из ОИЕ
2. Рав но мер ни ја ге о граф ска рас-
по де ла про из вод ње елек трич не 
енер ги је
3. Расподела економске користи од 
употребе ОИЕ непосредно на грађа-
не и локалне заједнице

Вла да, ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве ру дар ства 
и енер ге ти ке

Из ра ђе на сту ди ја са пред-
ло гом оп ти мал ног ре ше ња, 
ко ја мо же по слу жи ти као 
основ за евен ту ал ну из-
ме ну про пи са, на осно ву 
из вр ше не ана ли зе у окви ру 
ак тив но сти 5. при ка за не у 
таб. 35

2020. го ди на Сек тор елек трич не 
енер ги је

3. За ме на фо сил них 
го ри ва об но вљи вим 
из во ри ма енер ги је у 
то пла на ма на да љин-
ско гре ја ње

1. По ве ћа ње уде ла ОИЕ у то пла на-
ма на да љин ско гре ја ње
2. Сма ње ње за ви сно сти то пла на 
на да љин ско гре ја ње од уво зних 
енер ге на та
3. Повећање сигурности снабде-
вања енергијом

ми ни стар ство над ле жно 
за по сло ве ру дар ства и 
енер ге ти ке, ми ни стар ства 
над ле жна за по сло ве по љо-
при вре де и за шти те жи вот-
не сре ди не, те ло над ле жно 
за упра вља ње јав ним ула-
га њи ма, је ди ни це ло кал них 
са мо у пра ва, то пла не

По ве ћан удео ОИЕ у укуп-
ној фи нал ној по тро шњи 
то плот не енер ги је у скла ду 
са ин ди ка тив ном пу та њом у 
окви ру НА ПО ИЕ

2023. го ди на Сек тор то плот не 
енер ги је

4. Раз ма тра ње мо-
гућ но сти уво ђе ња 
по ре ских и фи нан-
сиј ских под сти ца ја 
гра ђа на да ко ри сте 
енер гет ске ефи ка сне 
ко тло ве/пе ћи/ 
шпо ре те на би о ма су

1. По ве ћа ње уде ла ОИЕ у по тро-
шњи то плот не енер ги је
2. Усме ра ва ње по тро шње би о ма се 
на одр жив на чин
3. Повећање сигурности снаб-
девања енергијом, безбедности 
грађана и смањење зависности од 
увоза енергената

Вла да, ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве фи нан си-
ја, ми ни стар ство над ле жно 
за по сло ве ру дар ства и 
енер ге ти ке, фи нан сиј ске 
ор га ни за ци је

Ура ђе на ана ли за ко јом се 
де фи ни шу мо де ли под сти-
ца ја гра ђа на да ко ри сте 
енер гет ски ефи ка сне уре ђа је 
на би о ма су и ефек ти њи хо ве 
при ме не на осно ву ко је би 
се из вр ши ла евен ту ал на 
из ме на про пи са

2020. го ди на Сек тор то плот не 
енер ги је

5. Раз ма тра ње мо гућ-
но сти уво ђе ња по ре-
ских и фи нан сиј ских 
под сти ца ја за ко ри-
шће ње ге о тер мал не 
енер ги је

1. По ве ћа ње уде ла ОИЕ у по тро-
шњи то плот не енер ги је

Вла да, ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве фи нан си-
ја, ми ни стар ство над ле жно 
за по сло ве ру дар ства и 
енер ге ти ке

Ура ђе на ана ли за ко јом се 
де фи ни шу мо де ли под сти-
ца ја за ко ри шће ње ге о тер-
мал не енер ги је и ефек ти 
њи хо ве при ме не на осно ву 
ко је би се из вр ши ла евен ту-
ал на из ме на про пи са

2020. го ди на Сек тор то плот не 
енер ги је

6. Раз ма тра ње мо гућ-
но сти уво ђе ња по ре-
ских и фи нан сиј ских 
под сти ца ја за ко ри-
шће ње енер гет ских 
за са да

1. По ве ћа ње тех нич ки ис ко ри сти вог 
по тен ци ја ла би о ма се за ко ри шће ње 
у енер гет ске свр хе

Вла да, ми ни стар ство 
над ле жно за по сло ве 
фи нан си ја, ми ни стар-
ства над ле жна за по сло ве 
по љо при вре де и жи вот не 
сре ди не, ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве ру дар ства 
и енер ге ти ке

Из ра ђе на сту ди ја са пред-
ло гом оп ти мал ног ре ше ња 
из бо ра вр сте др ве ћа, на чи на 
сад ње, вр сте и ти по ва 
зе мљи шта по год ног за уз-
га ја ње енер гет ских за са да, 
ко ја мо же по слу жи ти као 
основ за евен ту ал ну из-
ме ну про пи са за по ре ске 
и фи нан сиј ске под сти ца је 
за ко ри шће ње енер гет ских 
за са да

2021. го ди на Сек тор енер ге ти ке

7. Ус по ста вља ње 
на ци о нал не ше ме 
ве ри фи ка ци је ис пу-
ње но сти одр жи во сти 
би о го ри ва

1. Про из вод ња би о го ри ва на одр-
жив на чин
2. Смањење зависности домаћих 
произвођача од иностраних вери-
фикатора испуњености одрживе 
производње биогорива

Вла да, ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве ру дар ства 
и енер ге ти ке, ми ни стар-
ства над ле жна за по сло ве 
по љо при вре де и за шти те 
жи вот не сре ди не

Ус по ста вље на на ци о нал-
на ше ма ве ри фи ка ци је 
ис пу ње но сти одр жи во сти 
би о го ри ва

2019. го ди на Сек тор са о бра ћа ја

8. Раз ма тра ње мо-
гућ но сти уво ђе ња 
по ре ских и фи нан-
сиј ских под сти ца ја 
ка ко за про из вод њу 
би о го ри ва та ко и за 
њи хо во ста вља ње на 
тр жи ште

1. По ве ћа ње ко ри шће ња ОИЕ у 
са о бра ћа ју
2. Ан га жо ва ње до ма ћих ре сур са
3. Рурални развој

Вла да, ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве фи нан си-
ја, ми ни стар ство над ле жно 
за по сло ве ру дар ства и 
енер ге ти ке, ми ни стар-
ства над ле жна за по сло ве 
по љо при вре де и за шти те 
жи вот не сре ди не

Из ра ђе на сту ди ја са пред-
ло гом оп ти мал ног ре ше ња, 
ко ја мо же по слу жи ти као 
основ за из ра ду про пи са

2018. го ди на Сек тор са о бра ћа ја

9. Раз ма тра ње мо-
гућ но сти уво ђе ња 
под сти ца ја за ко ри-
шће ње елек трич них 
во зи ла

1. Сма ње ње ко ри шће ња фо сил них 
из во ра у са о бра ћа ју
2. Смањење увозне зависности од 
фосилних енергената

Вла да, ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве ру дар ства 
и енер ге ти ке, ми ни стар-
ство над ле жно за по сло ве 
са о бра ћа ја, ми ни стар ство 
над ле жно за по сло ве фи-
нан си ја

Из ра ђе на сту ди ја са пред-
ло гом оп ти мал ног ре ше ња, 
ко ја мо же по слу жи ти као 
основ за из ра ду про пи са

2019. го ди на Сек тор са о бра ћа ја

10. Ства ра ње усло ва за 
обра зо ва ње и ин-
фор ми са ње гра ђа на 
и мла дих о зна ча ју и 
пред но сти ма ко ри-
шће ња ОИЕ

1. По ве ћа ње све сти о зна ча ју ОИЕ 
за ства ра ње усло ва за уна пре ђе ње 
ста ња за шти те жи вот не сре ди не и 
ра ци о нал но ко ри шће ње при род них 
ре сур са

Вла да, ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве ру дар ства 
и енер ге ти ке, ми ни стар ство 
над ле жно за по сло ве про-
све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја, ме ди ји

До не ти про гра ми обра зо-
ва ња и ин фор ми са ња ко ји 
укљу чу ју про мо ви са ње 
ОИЕ

2019. го ди на Сек тор енер ге ти ке, 
сек тор обра зо ва ња, 
сек тор ме ди ја
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Ред ни 
број Са др жи на ме ре Циљ ме ре Ре а ли за то ри ме ре По ка за тељ (ин ди ка тор)  

ре а ли зо ва но сти ме ре
Рок за ре а ли за ци ју  

ме ре Област при ме не ме ре

11. Раз ма тра ње мо гућ-
но сти за уво ђе ње 
под сти ца ја за ино ва-
ци је и про мо тив не 
про јек те у про из-
вод њи и ко ри шће њу 
ОИЕ

1. Под сти ца ње до ма ћих ре сур са у 
обла сти на у ке и ино ва тор ства на 
раз ви ја ње и уво ђе ње но вих тех но-
ло ги ја у обла сти ОИЕ
2. Повећање енергетске ефикас-
ности и економске исплативости 
ОИЕ

ми ни стар ство над ле жно 
за по сло ве ру дар ства и 
енер ге ти ке, ми ни стар ство 
над ле жно за по сло ве про-
све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја

Из ра ђе на сту ди ја са пред-
ло гом оп ти мал ног ре ше ња, 
ко ја мо же по слу жи ти као 
основ за евен ту ал ну из ра ду 
про пи са

2019. го ди на Сек тор енер ге ти ке

12. Укљу чи ва ње по ступ-
ка из да ва ња енер-
гет ске до зво ле за 
објек те сна ге сна ге 
до 10 MW и сти ца ње 
ста ту са при вре ме ног 
по вла шће ног про из-
во ђа ча, по вла шће-
ног про из во ђа ча и 
про из во ђа ча из ОИЕ 
у елек трон ске услу ге 
пор та ла Е-упра ве

1. По јед но ста вље ње ад ми ни стра-
тив не про це ду ре и от кла ња ње 
ад ми ни стра тив них ба ри је ра

ми ни стар ство над ле жно 
за по сло ве ру дар ства и 
енер ге ти ке, Кан це ла ри ја за 
ин фор ма ци о не тех но ло ги је 
и елек трон ску упра ву, При-
вред на ко мо ра Ср би је

Ус по ста вље на елек трон ска 
услу га на пор та лу Е-упра ве

2019. го ди на Сек тор енер ге ти ке

13. Про мо ци ја про из-
вод ње елек трич не 
енер ги је из ОИЕ у 
јав ном сек то ру

1. По ве ћа ње про из вод ње енер ги је 
из ОИЕ
2. Јачање свести о значају ОИЕ за 
рационално коришћење природних 
ресурса и унапређење стања зашти-
те животне средине

Вла да, ми ни стар ства над-
ле жна за по сло ве по љо при-
вре де и за шти те жи вот не 
сре ди не, ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве ру дар ства 
и енер ге ти ке, Ре пу блич ка 
ди рек ци ја за имо ви ну Ре-
пу бли ке Ср би је, је ди ни це 
ло кал них са мо у пра ва

По ве ћан удео ОИЕ у јав ном 
сек то ру

2023. го ди на Сек тор елек трич-
не енер ги је, сек тор 
за шти те жи вот не 
сре ди не,

Таб. 35: План ак тив но сти за ре а ли за ци ју ме ра у обла сти об но вљи вих из во ра енер ги је
Ред ни 
број Ак тив ност Но си лац ак тив но сти По ка за тељ (ин ди ка тор)  

ре а ли зо ва но сти ак тив но сти
Рок за ре а ли за ци ју  

ак тив но сти
Ме ра на ко ју се  

од но си ак тив ност
1. Ана ли за мо гу ћих мо де ла под сти ца ја про из во ђа ча 

елек трич не енер ги је из ОИЕ за сно ва них на тр жи-
шним прин ци пи ма (аук ци је, тен де ри, фид-ин пре ми-
је и зе ле ни сер ти фи ка ти) и ана ли за до ма ћег тр жи шта 
елек трич не енер ги је и бер зе да про из во ђа чи из ОИЕ 
по ста ну тр жи шни уче сни ци са про це ном оп ти мал ног 
еко ном ског мо де ла под сти ца ја за до ма ће усло ве

ми ни стар ство над ле жно за по сло-
ве ру дар ства и енер ге ти ке, АЕРС, 
SE E PEX

Из ра ђе на ана ли за мо гу ћих мо-
де ла под сти ца ја

2018. го ди на Ме ра бр. 1.
Мера бр. 2.

2. Ана ли за ути ца ја ра да ве тро е лек тра на на пре но сни 
си стем Ре пу бли ке Ср би је у по гле ду свих аспе ка та 
ква ли те та елек трич не енер ги је и ан га жо ва ња оста лих 
елек тра на у си сте му

Опе ра тор пре но сног си сте ма Из ра ђе на ана ли за ути ца ја ра да 
ве тро е лек тра на на пре но сни 
си стем

2019. го ди на Ме ра бр. 1.

3. Ана ли за ути ца ја ди стри бу и ра не про из вод ње елек-
трич не енер ги је на па ра ме тре ква ли те та елек трич-
не енер ги је (на пон, ви ше хар мо ни ке, фли ке ре и 
кон ти ну и тет на па ја ња) и гу бит ке у ди стри бу тив ном 
си сте му

Опе ра тор ди стри бу тив ног си-
сте ма

Из ра ђе на ана ли за ути ца ја ди-
стри бу и ра не про из вод ње на 
ди стри бу тив ни си стем

2019. го ди на Ме ра бр. 1.
Мера бр. 2.

4. Ана ли за хи дро по тен ци ја ла Ре пу бли ке Ср би је за хи-
дро е лек тра не сна ге до 10 MW

ми ни стар ство над ле жно за по сло-
ве ру дар ства и енер ге ти ке

Из ра ђен ка та стар МХЕ 2019. го ди на Ме ра бр. 1. 

5. Ана ли за мо де ла под сти ца ја гра ђа на и ма лих про је ка-
та у обла сти ОИЕ (фид-ин та ри фе, енер гет ске за дру-
ге, нет ме те ринг, зе ле ни сер ти фи ка ти итд.) по угле ду 
на ме ђу на род ну прак су са про це ном оп ти мал ног 
еко ном ског мо де ла под сти ца ја за до ма ће усло ве

ми ни стар ство над ле жно за по сло-
ве ру дар ства и енер ге ти ке

Из ра ђе на ана ли за мо гу ћих мо-
де ла под сти ца ја 

2018. го ди на Ме ра бр. 2.

6. Oснивање рад не гру пе са за дат ком да при ку пи и 
ана ли зи ра ин фор ма ци је о мо гућ но сти ма и на чи ни ма 
фор ми ра ња је дин стве ног фи нан сиј ског фон да за це лу 
област ОИЕ

ми ни стар ство над ле жно за по сло-
ве ру дар ства и енер ге ти ке

Осно ва на рад на гру па 2018. го ди на Ме ра бр. 2.

7. Ус по ста вља ње ме ха ни зма за ре дов но ста ти стич ко 
пра ће ње и уна пре ђе ње ква ли те та по да та ка из обла сти 
ОИЕ

ми ни стар ство над ле жно за по-
сло ве ру дар ства и енер ге ти ке, 
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку

У пот пу но сти ус по ста вље но ре-
дов но и ква ли тет но ста ти стич ко 
из ве шта ва ње у обла сти ОИЕ

2020. го ди на Ме ра бр. 3.
Мера бр. 4. 

8. Oснивање рад не гру пе са за дат ком да при ку пи 
ин фор ма ци је о тро шко ви ма и ис пла ти во сти за ме не 
фо сил них го ри ва ОИЕ, из ра ди за јед нич ки план за 
пре ла зак то пла на на би о ма су, пру жи по др шку то пла-
на ма у про на ла же њу на чи на фи нан си ра ња, пра ће њу 
ре а ли за ци је про је ка та и сл.

ми ни стар ство над ле жно за 
по сло ве ру дар ства и енер ге ти-
ке, ми ни стар ства над ле жна за 
по сло ве по љо при вре де и за шти те 
жи вот не сре ди не, те ло над ле жно 
за упра вља ње јав ним ула га њи ма, 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве

Осно ва на рад на гру па 2018. го ди на Ме ра бр. 3.

9. Осни ва ње рад не гру пе са за дат ком да ис пи та мо гућ-
ност, оправ да ност и огра ни че ња по ре ских под сти ца ја 
или дру гих фи нан сиј ских мо де ла за гра ђа не да ко-
ри сте енер гет ски ефи ка сне ко тло ве/пе ћи/шпо ре те на 
би о ма су и из ра ди пред лог кон крет них ме ра

ми ни стар ство над ле жно за по-
сло ве ру дар ства и енер ге ти ке, ми-
ни стар ство над ле жно за по сло ве 
фи нан си ја, ми ни стар ства над ле-
жна за по сло ве по љо при вре де и 
за шти те жи вот не сре ди не

Осно ва на рад на гру па 2018. го ди на Ме ра бр. 4.

10. Осни ва ње рад не гру пе са за дат ком да ис пи та мо гућ-
ност, оправ да ност и огра ни че ња по ре ских под сти ца ја 
или дру гих фи нан сиј ских мо де ла за ко ри шће ње 
ге о тер мал не енер ги је

ми ни стар ство над ле жно за по-
сло ве ру дар ства и енер ге ти ке, ми-
ни стар ство над ле жно за по сло ве 
фи нан си ја

Осно ва на рад на гру па 2018. го ди на Ме ра бр. 5.
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Ред ни 
број Ак тив ност Но си лац ак тив но сти По ка за тељ (ин ди ка тор)  

ре а ли зо ва но сти ак тив но сти
Рок за ре а ли за ци ју  

ак тив но сти
Ме ра на ко ју се  

од но си ак тив ност
11. Ус по ста вља ње елек трон ског пор та ла за тр го ви ну би-

о ма сом у окви ру про јек та „Сма ње ње ба ри је ра за ве ће 
ко ри шће ње би о ма се”

ми ни стар ство над ле жно за 
по сло ве ру дар ства и енер ге ти-
ке, ми ни стар ства над ле жна за 
по сло ве по љо при вре де и за шти те 
жи вот не сре ди не, При вред на 
ко мо ра Ср би је

Ус по ста вљен елек трон ски пор-
тал за тр го ви ну би о ма сом

2018. го ди на Ме ра бр. 3.
Ме ра бр. 4.
Мера бр. 6.

12. Иден ти фи ка ци ја зе мљи шта по год ног за енер гет ске 
за са де

ми ни стар ства над ле жна за по-
сло ве по љо при вре де и за шти те 
жи вот не сре ди не, ми ни стар ство 
над ле жно за по сло ве ру дар ства и 
енер ге ти ке, Ре пу блич ки ге о дет-
ски за вод

Иден ти фи ко ва но и ма пи ра но 
зе мљи ште по год но за енер гет ске 
за са де

2020. го ди на Ме ра бр. 6.
Ме ра бр. 7.
Мера бр. 8.

13. Oснивање рад не гру пе са за дат ком да ис пи та мо-
гућ но сти и оправ да ност уво ђе ња мо де ле под сти ца-
ја енер гет ских за са да и из ра ди пред лог мо де ла за 
под сти ца је

ми ни стар ство над ле жно за 
по сло ве ру дар ства и енер ге ти-
ке, ми ни стар ства над ле жна за 
по сло ве по љо при вре де и за шти те 
жи вот не сре ди не

Осно ва на рад на гру па 2018. го ди на Ме ра бр. 6.
Ме ра бр. 7.
Мера бр. 8.

14. Ре а ли за ци ја Про јек та из ра де на ци о нал не ше ме ве-
ри фи ка ци је ис пу ње но сти кри те ри ју ма одр жи во сти 
би о го ри ва из ИПА 2014

ми ни стар ство над ле жно за по сло-
ве ру дар ства и енер ге ти ке 

Ус по ста вље на на ци о нал на ше ма 
ве ри фи ка ци је ис пу ње но сти кри-
те ри ју ма одр жи во сти би о го ри ва

2020. го ди на Ме ра бр. 7.

15. Осни ва ње рад не гру пе са за дат ком да ис пи та мо гућ-
но сти и огра ни че ња по ре ских или дру гих фи нан сиј-
ских под сти ца ја за под сти ца ње про из вод ње би о го ри-
ва из до ма ћих ре сур са и из ра ди пред лог кон крет ног 
мо де ла за под сти ца је

ми ни стар ство над ле жно за 
по сло ве ру дар ства и енер ге ти-
ке, ми ни стар ства над ле жна за 
по сло ве по љо при вре де и за шти те 
жи вот не сре ди не, ми ни стар ство 
над ле жно за по сло ве фи нан си ја

Осно ва на рад на гру па 2018. го ди на Ме ра бр. 8.

16. Осни ва ње рад не гру пе са за дат ком да ис пи та мо-
гућ но сти, оправ да ност и огра ни че ња под сти ца ја 
ко ри шће ња елек трич них во зи ла и из ра ди пред лог 
кон крет ног мо де ла за под сти ца је

ми ни стар ство над ле жно за по-
сло ве ру дар ства и енер ге ти ке, 
ми ни стар ство над ле жно за по-
сло ве са о бра ћа ја, ми ни стар ство 
над ле жно за по сло ве фи нан си ја

Осно ва на рад на гру па 2018. го ди на Ме ра бр. 9.

17. Из ра да сту ди је са пред ло гом оп ти мал ног ре ше ња 
укла па ња по тро шње елек трич них во зи ла у днев не 
ди ја гра ме про из вод ње елек трич не енер ги је са ана ли-
зом ефе ка та ин те гра ци је елек трич ног тран спор та у 
на ци о нал ни енер гет ски си стем ко ја мо же по слу-
жи ти као основ за уво ђе ње под сти ца ја и за из ра ду 
про пи са.

Опе ра тор ди стри бу тив ног си сте-
ма, ЕПС

Из ра ђе на сту ди ја са пред ло гом 
оп ти мал ног ре ше ња укла па ња 
по тро шње елек трич них во зи ла 
у днев не ди ја гра ме про из вод ње 
елек трич не енер ги је

2019. го ди на Ме ра бр. 9.

18. Осни ва ње рад не гру пе са за дат ком да са гле да мо гућ-
ност и пред ло жи на чин уво ђе ња на ста ве у школ ске 
про гра ме у обла сти ОИЕ, ме диј ске про мо ци је зна ча ја 
ОИЕ и на уч них от кри ћа у обла сти ОИЕ.

ми ни стар ство над ле жно за по-
сло ве ру дар ства и енер ге ти ке, ми-
ни стар ство над ле жно за по сло ве 
про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја, ми ни стар ство над ле жно 
за по сло ве кул ту ре и ин фор ми-
са ња

Осно ва на рад на гру па 2018. го ди на Ме ра бр. 10.

19. При пре ма на ци о нал не ин тер нет плат фор ме о ОИЕ 
у Ре пу бли ци Ср би ји са апли ка ци јом за мо бил не 
те ле фо не

При вред на ко мо ра Ср би је, ми-
ни стар ство над ле жно за по сло ве 
ру дар ства и енер ге ти ке

По ста вље на на ци о нал на ин тер-
нет плат фор ма о ОИЕ (Зе ле ни 
пор тал)

2018. го ди на Ме ра бр. 10.

20. При пре ма Во ди ча за гра ђа не о зна ча ју ОИЕ и мо гућ-
но сти ма њи хо вог ин ве сти ра ња у ОИЕ

ми ни стар ство над ле жно за по сло-
ве ру дар ства и енер ге ти ке

При пре мље ни Во ди чи за гра-
ђа не

2019. го ди на Ме ра бр. 10.

21. Осни ва ње рад не гру пе са за дат ком да ис пи та мо-
гућ но сти и огра ни че ња за фи нан си ра ње ино ва ци ја 
и про мо тив них про је ка та у обла сти ОИЕ и из ра ди 
пред лог кон крет ног мо де ла фи нан сиј ске по др шке 
ино ва ци о ним и про мо тив ним про јек ти ма

ми ни стар ство над ле жно за по-
сло ве ру дар ства и енер ге ти ке, ми-
ни стар ство над ле жно за по сло ве 
про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја

Осно ва на рад на гру па 2018. го ди на Ме ра бр. 11. 

22. Осни ва ње рад не гру пе са за дат ком да иден ти фи ку-
је про бле ме у ве зи спро во ђе ња ад ми ни стра тив них 
про це ду ра у обла сти ОИЕ и раз мо три мо гућ ност 
при ме не елек трон ске услу ге пор та ла Е-упра ве

ми ни стар ство над ле жно за по-
сло ве ру дар ства и енер ге ти ке, 
ми ни стар ство над ле жно за по-
сло ве гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја 
и ин фра струк ту ре, ми ни стар ство 
над ле жно за по сло ве др жав не 
упра ве и ло кал не са мо у пра ве

Осно ва на рад на гру па 2018. го ди на Ме ра бр. 12. 

23. При пре ма под ло га за из ра ду НА ПО ИЕ на осно ву 
пред ло га и ре зул та та ана ли за до би је них из ак тив но-
сти ред. бр. 1 –21 ове та бе ле

Вла да, ми ни стар ство над ле жно за 
по сло ве ру дар ства и енер ге ти ке

Усво јен НА ПО ИЕ 2020. го ди на Ме ре бр. 1 –13.

24. Из ра да на цр та про пи са ко јим се ме ња ју по сто је ћи 
про пи си у обла сти ОИЕ

Вла да, ми ни стар ство над ле жно за 
по сло ве ру дар ства и енер ге ти ке и 
дру га ми ни стар ства у за ви сно сти 
од над ле жно сти

Из ме ње ни про пи си у обла сти 
ОИЕ на осно ву ре зул та та све о-
бу хват них ана ли за

Кон ти ну ал но у 
скла ду са дру гим 
ак тив но сти ма

Ме ре бр. 1 –13. 

3.3.3. Ли ста про је ка та у обла сти об но вљи вих из во ра енер ги је 

Област ОИЕ је ка рак те ри стич на због ве о ма ра зно ли ке ли сте су бје ка та ко ји ре а ли зу ју по је ди нач не про јек те у овој обла сти, а за хва-
љу ју ћи ко ји ма се оства ру ју на ци о нал ни ци ље ви.

Бу ду ћи да су углав ном у пи та њу при ват ни ин ве сти то ри ко ји ре а ли зу ју по је ди нач не про јек те, не мо гу се обез бе ди ти ком плет не 
ин фор ма ци је (из вор сред ста ва, ста тус при пре ме про јек та, не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја) у ве зи са по је ди нач ним про-
јек ти ма као у слу ча ју оста лих сек то ра. Из тог раз ло га ов де се на во де са мо нај ве ћи про јек ти. Ве ћи на про је ка та на бро ја них у окви ру овог 
по гла вља на ве де ни су и у по гла вљи ма ко ја се од но се на област елек трич не енер ги је и област то плот не енер ги је, у скла ду са при ро дом 
сва ког про јек та и ци ље ви ма у на ве де ним обла сти ма чи јем оства ре њу до при но се. 
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П. 15. Про је кат из град ње но вих ве тро е лек тра на на под руч ју 

Ре пу бли ке Ср би је за ко је су из да ти ста ту си при вре ме них по вла-
шће них про из во ђа ча укуп не сна ге до 500 MW

Про је кат об у хва та из град њу сле де ћих обје ка та у пе ри о ду 
2017 –2023. го ди на:

1) ве тро е лек тра на Али бу нар, до кра ја фе бру а ра 2018. го ди не, ин-
ста ли са не сна ге 42 MW, про це ње не го ди шње про из вод ње 100,8 GWh;

2) ве тро е лек тра на Ма ли бу нар, до кра ја апри ла 2018. го ди не, ин-
ста ли са не сна ге 8 MW, про це ње не го ди шње про из вод ње 19,2 GWh;

3) ве тро е лек тра на План ди ште 1, до кра ја но вем бра 2018. го-
ди не, ин ста ли са не сна ге 102 MW, про це ње не го ди шње про из вод-
ње 244,8 GWh;

4) ве тро е лек тра на Ко ва чи ца, до кра ја но вем бра 2018. го ди-
не, ин ста ли са не сна ге 104,5 MW, про це ње не го ди шње про из вод ње 
250,8 GWh;

5) ве тро е лек тра на Чи бук, до кра ја но вем бра 2018. го ди не, 
ин ста ли са не сна ге 158,46 MW, про це ње не го ди шње про из вод ње 
380,3 GWh;

6) ве тро е лек тра на Ко ша ва, до кра ја апри ла 2019. го ди не, ин ста-
ли са не сна ге 68 MW, про це ње не го ди шње про из вод ње 163,2 GWh;

7) ве тро е лек тра на Ко сто лац, до кра ја 2020. го ди не, ин ста-
ли са не сна ге 66 MW, про це ње не го ди шње про из вод ње 145 GWh 
(овај про је кат је укљу чен у Је дин стве ну ли сту при о ри тет них ин-
фра струк тур них про је ка та у обла сти енер ге ти ке за јед но са со лар-
ном елек тра ном Пет ка у Ко стол цу, ин ста ли са не сна ге 9,9 MW, 
про це ње не го ди шње про из вод ње 13 GWh. Је дин стве на ли ста 
при о ри тет них ин фра струк тур них про је ка та у обла сти енер ге ти-
ке је ли ста за чи је је фор ми ра ње би ла за ду же на Кан це ла ри ја за 
европ ске ин те гра ци је, а ко ја се фор ми ра пре ма по себ ним пра ви-
ли ма ко је одо бра ва Вла да и до ступ на је на ин тер нет адре си: http://
www.mre.gov.rs/doc/me dju na rod na-sa rad nja/Re vi di ra na%20Je din-
stve na%20li sta%20pri o ri tet nih%20in fra struk tur nih%20pro je ka ta%20
u%20obla sti%20ener ge ti ke_srb.pdf);

Укуп на вред ност ин ве сти ци ја у из град њу но вих ве тро е лек-
тра на про це њу је се на око 706 ми ли о на €, а укуп на го ди шња про-
из вод ња на ве де них елек тра на про це њу је се на око 1.303 GWh. Ове 
елек тра не са сво јом про из вод њом тре ба да обез бе де зна чај них 
1,2% БФПЕ Ре пу бли ке Ср би је.

П. 16. Про је кат пре ла ска ко тлар ни ца на би о ма су
Ра ди ре а ли за ци је ци ље ва у ве зи са гре ја њем на би о ма су у 

при пре ми је ви ше про је ка та уво ђе ња би о ма се или ко ри шће ња ге-
о тер мал не енер ги је као енер ген та у то пла на ма, оче ки ва не укуп не 
сна ге око 105 MW, од но сно го ди шње про из вод ње 21.000 тен. На-
ве де ни ци ље ви ре а ли зо ва ће се кроз ак тив но сти у окви ру про јек-
та „Под сти ца ње ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је  – раз вој 
тр жи шта би о ма се”, као и кроз по је ди нач не ко мер ци јал не про јек-
те. Да кле, про је кат при па да гру пи про је ка та за ко ја су ало ци ра-
на сред ства у окви ру ви ше рун ди би ла те рал них пре го во ра из ме ђу 
Вла да Не мач ке и Вла де Ре пу бли ке Ср би је. Ин фор ма ци је о по је ди-
ним про јек ти ма де таљ ни је су на ве де не у одељ ку 3.2. овог по гла-
вља ко ја се од но си на област то плот не енер ги је.

Укуп на ула га ња у ре а ли за ци ју про је ка та из но се 100 ми ли о-
на € (20 ми ли о на € у пр вој фа зи, а 80 ми ли о на € у дру гој фа зи), а 
пла ни ра но је да се про јек ти ре а ли зу ју у пе ри о ду 2017 –2021. го ди-
на. Укуп на про це ње на про из вод ња то плот не енер ги је из би о ма се 
из но си око 244 GWh (21 хи ља да тен), што обез бе ђу је 0,2% БФПЕ 
Ре пу бли ке Ср би је.

П. 17. Про јек ти ЕПС ко ји се ре а ли зу ју на осно ву за кљу че них 
ме мо ран ду ма и спо ра зу ма 

У то ку ре а ли за ци је ПОС на ста ви ће се са про јек том ре кон-
струк ци је ма лих хи дро е лек тра на ЕПС при кљу че них на ди стри-
бу тив ну елек тро е нер гет ску мре жу уз об на вља ње про из вод ње на 
про јек то ва ном ни воу (хи дро е лек тра не Ра даљ ска Ба ња, Вре ло, 
Ту ри ца, Под Гра дом, Мо ра ви ца, Се ља шни ца, Кра тов ска Ре ка, Ра-
шка, Је ла шни ца, Вуч је, Си ће во, Све та Пет ка, Те мац, Со ко ло ви ца 
и Гам зи град) и на ста ви ће се ак тив но сти на из град њи две ма ле хи-
дро е лек тра не на во до при вред ним објек ти ма (МХЕ Ров ни и МХЕ 
Ће ли је). Сви на ве де ни про јек ти се фи нан си ра ју из кре ди та ЕБРД 
на осно ву За ко на о по твр ђи ва њу Уго во ра о га ран ци ји (ЕПС про је-
кат за ма ле хи дро е лек тра не) из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске 
бан ке за об но ву и раз вој („Слу жбе ни гла сник РС  – Ме ђу на род ни 
уго во ри”, број 1/12).

На осно ву за кљу че них ме мо ран ду ма и спо ра зу ма у на ред ном 
пе ри о ду ће се ана ли зи ра ти из во дљи вост на став ка ре а ли за ци је сле-
де ћих за по че тих про је ка та:

1. де сет ка скад них ХЕ на ре ци Ибар, укуп не сна ге 120 MW 
(ло ка ци је Бо ја ни ћи, Гок ча ни ца, Ушће, Гла ви ца, Цер је, Гра ди на, Бе-
ла Гла ва, До бре Стра не, Ма глич и Ла кат), го ди шње про из вод ње 451 
GWh и укуп не ин ве сти ци о не вред но сти од око 350 ми ли о на €, на 
осно ву За ко на о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ита ли је о са рад њи у обла сти енер ге ти ке;

2. си стем ХЕ на ре ци Ве ли ка Мо ра ва, укуп не сна ге 150 MW 
(ло ка ци је Љу би че во, Тр нов че, Сви лај нац, Ми ја то вац и Вар ва рин), 
го ди шње про из вод ње 650 GWh и укуп на ин ве сти ци о не вред но сти 
од око 350 ми ли о на €, на осно ву Спо ра зу ма o са рад њи за кљу че ног 
из ме ђу ЈП „Елек тро при вре да Ср би је”, Бе о град и RWE AG, Oper-
nplatz 1, Esen, Не мач ка од 14.7.2010. го ди не и Ме мо ран ду ма о раз-
у ме ва њу о стра те шком парт нер ству из ме ђу ЈП „Елек тро при вре да 
Ср би је”, Бе о град и RWE AG, Oper nplatz 1, Esen, Не мач ка ко јег 
пред ста вља RWE In nogy GmbH, Gil de hof stras se 1, Esen, Не мач ка 
RWE In nogy Ser bia d.o.o., Be o grad, Fran cu ska 27, RWE Tec hno logy 
GmbH, Huysse nal lee 12 –14, Esen, Не мач ка одо бре ног за кључ ком 
Вла де 05 број 018-5850/2012-1 од 8. сеп тем бра 2012. го ди не.

На бро ја ни про јек ти ће се ре а ли зо ва ти у скла ду са на ве де ним 
ак ти ма док су исти на сна зи, од но сно док се не ста ве ван сна ге, от-
ка жу или окон ча ју.

3.3.3.1. Оста ли про јек ти у обла сти ОИЕ

У Је дин стве ну ли сту при о ри тет них ин фра струк тур них про-
је ка та у обла сти енер ге ти ке, по ред по ме ну тих про је ка та из град ње 
ве тро е лек тра не и со лар не елек тра не у Ко стол цу укљу че но је још 
не ко ли ко про је ка та у ве зи са об но вљи вим из во ри ма енер ги је:

1) ко ри шће ње ге о тер мал не енер ги је у Бо га ти ћу  – вред ност 
про јек та је 2,7 ми ли о на €  – још ни је ја сно де фи ни сан тер мин ре а-
ли за ци је про јек та;

2) елек тра на за ком би но ва ну про из вод њу елек трич не и то-
плот не енер ги је ко ја ко ри сти ко му нал ни от пад у Шап цу  – вред-
ност про јек та је 30 ми ли о на €  – још ни је ја сно де фи ни сан тер мин 
ре а ли за ци је про јек та;

3) про мо ци ја об но вљи вих из во ра енер ги је  – раз ви ја ње тр жи-
шта би о ма се у Ср би ји, ком по нен та I  – вред ност про јек та је 20 ми-
ли о на €  – још ни је ја сно де фи ни сан тер мин ре а ли за ци је про јек та;

4) ин ста ли ра ње ко тла на би о ма су 2x1,25 MW у Ти во лу у Ру-
ми  – вред ност про јек та је 1,6 ми ли о на €  – још ни је ја сно де фи ни-
сан тер мин ре а ли за ци је про јек та;

5) елек тра на за ком би но ва ну про из вод њу елек трич не и то-
плот не енер ги је на би о ма су у Шап цу  – вред ност про јек та је 17 ми-
ли о на €  – још ни је ја сно де фи ни сан тер мин ре а ли за ци је про јек та;

6) из град ња по стро је ња за ком би но ва ну про из вод њу елек-
трич не и то плот не енер ги је на би о ма су 4,0 MW у Пе ћин ци ма  – 
вред ност про јек та је 9 ми ли о на €  – још ни је ја сно де фи ни сан тер-
мин ре а ли за ци је про јек та;

7) уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти и ве ће ко ри шће ње об-
но вљи вих из во ра енер ги је у основ ним шко ла ма и јав ним згра да ма 
у Кра ље ву  – вред ност про јек та је 1 ми ли он €  – још ни је ја сно де-
фи ни сан тер мин ре а ли за ци је про јек та.

По ред на ве де них про је ка та об но вљи вих из во ра енер ги је, ми-
ни стар ство над ле жно за по сло ве ру дар ства и енер ге ти ке је у са-
рад њи са Стал ном кон фе рен ци јом гра до ва и оп шти на уре ди ло део 
ин фор ма ци о не ба зе по да та ка  – SLAP ба зе (www.slap.skgo.org) ко ја 
је у упо тре би од 2009. го ди не, и у ко ју мо гу би ти уне ти пред ло-
зи про је ка та ко ји се од но се на по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти и 
упо тре бе ОИЕ у објек ти ма ко ји су у над ле жно сти ло кал них са мо-
у пра ва. Овом ба зом под сти чу се упра вљач ке струк ту ре, али и сви 
за по сле ни у јав ном сек то ру да пред ло же про јек те ко ји се од но се на 
њи хо ве објек те, а ко ји би мо гли да до при не су ве ћој упо тре би ОИЕ.

Пред ло же ни про јек ти у окви ру SLAP ба зе слу же Ми ни стар-
ству да стек не увид у обим и при ро ду мо гу ћих ин ве сти ци ја у на-
ред ном пе ри о ду. Та ко ђе, при ку пље не ин фор ма ци је ће омо гу ћи ти 
да се по тен ци јал ним до на то ри ма и фи нан си је ри ма пред ло же про-
јек ти за да ље уна пре ђе ње и ре а ли за ци ју.

Ре а ли за ци ја ових про је ка та је у раз ли чи тим фа за ма, а из ве шта-
ва ње по збир ним ефек ти ма ових про је ка та (бу ду ћи да је углав ном 
реч о ма њим ин ве сти ци ја ма, нпр. уво ђе ња би о ма се као енер ген та у 
бол ни ца ма или шко ла ма, ко ји су про стор но ди стри бу и ра ни по ло-
кал ним са мо у пра ва ма) би ће део из ве шта ја о ре а ли за ци ји НА ПО ИЕ.
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3.4. Област наф те

По сти за ње стра те шких ци ље ва у обла сти нафт ног сек то ра оства ру је се при ме ном ме ра и ре а ли за ци јом про је ка та ко ји су де фи ни са ни 
та ко да омо гу ће оства ри ва ње јед ног или исто вре ме но ви ше ци ље ва да тих у Стра те ги ји раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је до 2025. са 
про јек ци ја ма до 2030. го ди не. Ра ди се o ком плек сним ме ра ма ко је об у хва та ју ре гу ла тор не, ор га ни за ци о не, тех нич ке, тех но ло шке и дру ге 
ак тив но сти, као и ка пи тал не ин ве сти ци о не про јек те. Усво је ни стра те шки ци ље ви у обла сти нафт ног сек то ра су:

 – обез бе ђе ње си гур ног снаб де ва ња до ма ћег тр жи шта нафт ним де ри ва ти ма чи ји ква ли тет од го ва ра нај ви шим ЕУ стан дар ди ма;
 – сма ње ње уво зне за ви сно сти;
 – обез бе ђе ње но вих пра ва ца снаб де ва ња си ро вом наф том;
 – сте пен ре а ли за ци је по је ди них стра те шких ци ље ва пра ти ће се ин ди ка то ри ма да тим у таб. 36.

3.4.1. Ме ре у обла сти нафт ног сек то ра

Ме ре у обла сти нафт ног сек то ра при мар но усме ре не ка обез бе ђе њу оства ри ва ња стра те шких ци ље ва об у хва та ју:
1. Ускла ђи ва ње на ци о нал ног за ко но дав ног окви ра са прав ним те ко ви на ма ЕУ и про пи си ма ЕЗ. Скуп ак тив но сти коjи пратe ову ме ру 

од но си се на до но ше ње но вих или хар мо ни за ци ју по сто је ћих за ко на и под за кон ских ака та са Ди рек ти ва ма и пре по ру ка ма ЕУ, као и од лу-
ка ма и пре по ру ка ма Енер гет ске за јед ни це и дат је у таб. 37.

2. Ме ре у по до бла сти нафт ног сек то ра  – ис тра жи ва ње и про из вод ња су:
 – пoвeћaњe рeсурснe бaзe и про из вод ње;
 – оства ри ва ње пла ни ра ног оби ма про из вод ње (таб. 39) по ве ћа њем ис ко ри шће ња по сто је ћих ле жи шта и ме ра ма за сма ње ње гу би та-

ка у про из вод њи;
 – екс пло а та ци ја нeкoнвeнционалних нафт них рeсурсa  – уљ них шкри ља ца (уљ них шеј ло ва).
Скуп ак тив но сти ко је пра ти ове ме ре при ка зан је у таб. 38.

Таб. 36: Ин ди ка то ри за пра ће ње ефе ка та при ме не ме ра и ре а ли за ци је про је ка та у нафт ном сек то ру

Стра те шки циљ Ин ди ка тор Опис На чин ра чу на ња Вред ност у  
2016. го ди ни

Циљ на/
прoрaчунaтa  
вредност у  

2023. години
Обез бе ђе ње си-
гур ног снаб де ва ња 
до ма ћег тр жи шта 
нафт ним де ри ва-
ти ма чи ји ква ли тет 
од го ва ра нај ви шим 
ЕУ стан дар ди ма

Од нос би лан сних ре зер ви 
наф те и укуп не го ди шње про-
из вод ње наф те1)

Ин ди ка тор ука зу је на 
рас по ла га ње би лан сним 
ре зер ва ма наф те при од ре ђе-
ним вред но сти ма го ди шњих 
про из вод њи; из ра жа ва се у 
гoдинaмa.

Р/П =би лан сне ре зер ве (мил. т)/ го ди шња про из вод ња 
наф те (мил.т/год.)

14,30 16,47

Ин ди ка то ри уна пре ђе ња пре-
ра де2)

Ин ди ка тор ука зу је на по ве-
ћа ње ду би не пре ра де; из ра-
жа ва се у про цен ти ма.

Дубинa прeрaдe (%) = Дубинa прeрaдe (т) / Укупaн улaз* (т)
Дубинa прeрaдe (т) = Укупaн улaз* (т)  – гу би ци (т)  – 
сoпствeнa пoтрoшњa (т)  – ма зут (т)
*укупaн улaз обухвата: сирoву нaфту, eкстeрне 
пoлупрoизвoде кojи иду нa прeрaду (бeз прирoднoг гaсa) 
и вoдoник (кojи сe дoбиje из прирoднoг гaсa прeрaдoм нa 
jeднoм рaфинeриjскoм пoстрojeњу)

84,89% 92%
у 2020. год.

Индикатор указује на 
повећање прoизвoдњe бeлих 
дeривaтa; изражава се у 
процентима.

Бели дeривaти (%) = Бeли дeривaти* (т)/ Укупaн улaз (т)
*У бeлe дeривaтe сe убрajajу: TНГ, прoпилeн, мoтoрни 
бeнзин, aвиo бeнзин, млaзнo гoривo, свa гaснa уљa, 
примaрни бeнзин, aрoмaти (бeнзeн, тoлуeн)

74,10% 85,8%
у 2020. год.

Број дана формирања обавез-
них резерви нафте и нафтних 
деривата3)

Индикатор указује на динa-
мику формирања обавезних 
резерви нафте и нафтних 
деривата; изражава се у 
данима.

Број дана формирања резерви = Ускладиштене резерве 
(т) / (Потребне резерве (т) /61)

13 61

Смањење увозне 
зависности

Однос билансних резерви 
нафте и укупне годишње 
производње нафте1) 

Индикатор указује на 
располагање билансним 
резервама нафте при одређе-
ним вредностима годишњих 
производњи; изражава се у 
процентима.

Р/П =билансне резерве (мил. т)/ годишња производња 
нафте (мил.т/год.)

14,30 16,47

1) Енер гет ски ин ди ка тор одр жи вог раз во ја-еко ном ска ди мен зи ја, из вор: Energy In di ca tors For Su sta i na ble De ve lop ment: Gu i de li nes And Met ho do lo gi es, In ter na ti o nal Ato mic 
Energy Agency, Uni ted Na ti ons De part ment Of Eco no mic And So cial Af fa irs, In ter na ti o nal Energy Agency, Euro stat And Euro pean En vi ron ment Agency, 2005, http://www.unosd.
org/con tent/do cu ments/1237Pub1222_web%20EISD.pdf; из вор по да та ка: НИС.а.д.

На по ме на: Тре ба узе ти у об зир да је вред ност па ра ме тра ре зер ви у овом ин ди ка то ру про мен љи ва ве ли чи на због ути ца ја број них фак то ра као што су от кри ћа но вих ле жи шта, 
при ме на но вих тех но ло ги ја, кao и променa еко ном ских усло ва.

2) Енер гет ски ин ди ка тор одр жи вог раз во ја-еко ном ска ди мен зи ја, из вор: НИС а.д.
3) Енер гет ски ин ди ка тор одр жи вог раз во ја-еко ном ска ди мен зи ја, де фи ни сан у скла ду са: Energy In di ca tors For Su sta i na ble De ve lop ment: Gu i de li nes And Met ho do lo gi es, In ter na-

ti o nal Ato mic Energy Agency, Uni ted Na ti ons De part ment Of Eco no mic And So cial Af fa irs, In ter na ti o nal Energy Agency, Euro stat And Euro pean En vi ron ment Agency, 2005, http://
www.unosd.org/con tent/do cu ments/1237Pub1222_web%20EISD.pdf; из вор по да та ка: ЈП Тран снаф та, Ре пу блич ка ди рек ци ја за роб не ре зер ве и ми ни стар ство над ле жно за 
по сло ве ру дар ства и енер ге ти ке.

Таб. 37: Ак тив но сти за ускла ђи ва ње на ци о нал ног за ко но дав ног окви ра са прав ним те ко ви на ма ЕУ и про пи си ма ЕЗ

Ак тив ност На зив ЕУ про пи са пре ма  
ко јем се вр ши ускла ђи ва ње Рок до но ше ња Од го вор не ин сти ту ци је.

Усва ја ње ак ци о ног пла на уса гла ша ва ња са прав ним те ко ви на ма о ми-
ни мал ним ре зер ва ма наф те и де ри ва та наф те.

Ди рек ти ва 119/2009/ЕЗ У фа зи из ра де ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ру дар-
ства и енер ге ти ке (Сек тор за наф ту и гас и 
Сек тор за ге о ло ги ју и ру дар ство), Упра ва 
за ре зер ве енер ге на та као ор ган у са ста ву 
Ми ни стар ства ру дар ства и енер ге ти ке.

Усва ја ње Пра вил ни ка о ро ко ви ма, са др жа ју и на чи ну до ста вља ња 
по да та ка о на бав ци и про да ји наф те, де ри ва та наф те, би о го ри ва и 
ком при мо ва ног при род ног га са и по да та ка о це на ма де ри ва та наф те и 
би о го ри ва са и без ак ци за и по ре за.

Од лу ка Са ве та 99/280/ЕЗ и 
Уред ба Са ве та 2964/95

IV квар тал 2018. го ди не

Доношење Уредбе о програму мера за стављање обавезних резерви 
нафте и деривата нафте на тржиште у случају када је угрожена сигур-
ност снабдевања енергијом и енергентима  – Кризни план.

Директива 119/2009/ЕЗ IV квартал 2018. године
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Ак тив ност На зив ЕУ про пи са пре ма  

ко јем се вр ши ускла ђи ва ње Рок до но ше ња Од го вор не ин сти ту ци је.

Tрaнспoнoвање Дирeктиве 94/22/EЗ у склaду сa другим рeвидирaним 
Нaциoнaлним прoгрaмoм зa усвajaњe прaвних тeкoвинa EУ (НПAA), 
усвојеним у новембру 2016. гoдинe.

Директива 94/22/EЗ IV квартал 2018. године министарство надлежно за послове рудар-
ства и енергетике (Сектор за нафту и гас и 
Сектор за геологију и рударство).

Усвајање Правилника о извештају о пословању компанија која врше 
истраживања и експлоатацију нафте и гаса.

Директива 2013/30/EУ  
 – чл. 20 –22.

IV квартал 2018. године министарство надлежно за послове рудар-
ства и енергетике (Сектор за нафту и гас и 
Сектор за геологију и рударство).

Анализа одредби Закона о рударству и геолошким истраживањима 
као основа за транспоновање Директиве 94/22/ЕЗ у склaду сa другим 
рeвидирaним Нaциoнaлним прoгрaмoм зa усвajaњe прaвних тeкoвинa 
EУ (НПAA), усвојеним у новембру 2016. гoдинe.

Директива бр. 94/22/EЗ 2017 –2018. године министарство надлежно за послове рудар-
ства и енергетике (Сектор за геологију и 
рударство).

Усвајање подзаконских акaтa Закона о рударству и геолошким истра-
живањима којимa ћe сe регулисати питања у вези са одлагањем и упра-
вљањем рударским отпадом односно услови, критеријуми и поступак 
издавања дозволе за управљање отпадом. 

Директивa бр. 2006/21/EЗ У фази израде министарство надлежно за послове рудар-
ства и енергетике.

Успостављање или јачање институционалне структуре и администра-
тивних капацитета у циљу спровођења и примене прописа, односно 
спровођења поступка јавног тендера за издавање и коришћење овла-
шћења за проспекцију и производњу угљоводоника.

 –

2019 –2021. године министарство надлежно за послове рудар-
ства и енергетике (Сектор за геологију и 
рударство).

Успостављање или јачање институционалне структуре и администра-
тивних капацитета у циљу праћења испуњења обавезе достављања 
пријаве околности сваке веће несреће у којој су укључене компаније 
које су регистроване на својој територији за истраживање и/или екс-
плоатацију нафте и гаса, а сами или преко зависних предузећа, изводе 
офшор активности на истраживању или експлоатацији нафте и гаса 
изван територија ЕУ.

 –

2019 –2021. године министарство надлежно за послове рудар-
ства и енергетике (Сектор за геологију и 
рударство).

Реализација планиране динамике постепеног повећавања количине 
обавезних резерви нафте и/или деривата нафте.

Директива 119/2009/ЕЗ о 
успостављању обавезних 
резерви нафте и/или дери-
вата нафте у минималној 
количини која је једнака де-
ведесетодневном нето увозу 
или шездесетједнодневној 
домаћој потрошњи

2021 –31. децембар  
2022. године

Управа за резерве енергената као орган 
у саставу Министарства рударства и 
енергетике.

Укључивање поступка издавања енергетске дозволе за изградњу 
објеката за производњу деривата нафте, нафтовода и и продуктовода, 
објеката за складиштење нафте, деривата нафте, биогорива, компримо-
ваног природног гаса и утечњеног природног гаса укупног резервоар-
ског простора већег од 10 m3 у електронске услуге Е-портала.

 –

2018. година министарство надлежно за послове 
рударства и енергетике, Канцеларија за 
информационе технологије и електронску 
управу, Привредна комора Србије.

Таб. 38: Ак тив но сти у по до бла сти нафт ног сек то ра  – ис тра жи ва ње и про из вод ња 
Ме ра Ак тив ност Рок за из вр ше ње Од го вор ни су бје кат

Пoвeћaњe рeсурснe бaзe и про из вод ње На ста вак нафт но-ге о ло шких ис тра жи ва ња у ју го и сточ ном де лу Па нон ског ба се на у 
Ре пу бли ци Ср би ји 

2017 –2020/2021. го ди не НИС а.д.

Зах те ви за на ста вак нафт но-ге о ло шких ис тра жи ва ња у ју го и сточ ном де лу Па нон-
ског ба се на у Ре пу бли ци Ср би ји

2020/2021. –2023. го ди не

Пројекти геолошко-истражних радова у БиХ и нa лицeнцним блoкoвимa у 
Maђaрскoj и Румуниjи

2017 –2023. године

Завршетак „Студиje рeгиoнaлнoг гeoлoшкoг мoдeлa и oцeнa пeрспeктивнoсти нa 
нaфту и гaс Пaнoнскoг бaсeнa” 

до 2018. године

Улагања у концесиона права у иностранству 2017 –2023. године
Остваривање планираног обима 
производње повећањем искоришћења 
постојећих лежишта и мерама за 
смањење губитака у производњи

Улагања у геолошко-техничке мере 2017 –2023. године НИС а.д.
Бушење разрадних бушотина 2017 –2023. године
Примена допунских метода повећања искоришћења (утискивање CO2) 2017 –2023. године
Примeнa стимулaтивних мeтoдa за повећање производње 2017 –2023. године

Експлоатација нeкoнвeнционалних 
нафтних рeсурсa  – уљних шкриљаца 
(уљних шејлова)

Реорганизација ЈП ПЕУ Ресавица  – „Алексиначки рудник”

 –

министарство 
надлежно за 
послове привреде 
и министарство 
надлежно за 
послове рударства и 
енергетике

План про из вод ње наф те за пе ри од 2017 –2023. го ди не дат је у таб. 39. У укуп ном оби му пла ни ра не про из вод ње наф те при ка за на је 
пла ни ра на про из вод ња на тре нут но ак тив ним екс пло а та ци о ним по љи ма: Јер ме нов ци, Ло кве, Ја но шик, Ве ли ка Гре да југ, Еле мир, Зре-
ња нин, Зре ња нин се вер, Ите беј, Бо ка, Ру сан да, Ми хај ло во, Срп ска Цр ња, Вој во да Сте па, Ту ри ја се вер, Чо ка, Ки кин да, Ки кин да Ва рош, 
Ки кин да Ва рош југ, Ки кин да Ва рош се вер, Мај дан, Мо крин, Чан та вир, Ке ле би ја, Па лић, Ве ле бит, Си ра ко во, Бра да рац –Ма љу ре вац и 
Ка си дол, као и про из вод ња пла ни ра на на от кри ве ним ле жи шти ма наф те: Ки кин да за пад, Иђош, Ру сан да се ве ро и сток, Ки кин да ис ток, 
Вр би ца Под ло кањ, Цр на ба ра југ, Кур ја че и Оби ли ће во.

Таб. 39: План про из вод ње наф те у пе ри о ду 2017 –2023. го ди не
Пла ни ра на про из вод ња наф те* (т)

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
858.051 762.028 669.482 627.030 589.455 565.329 533.700

*На по ме на: Обим пла ни ра не про из вод ње си ро ве наф те на по љи ма у екс пло а та ци ји де фи ни сан је на осно ву ак тив них одо бре ња, а про из вод ња пла ни ра на на от кри ве ним ле жи-
шти ма ба зи ра на је на ак ту ел ним прет по став ка ма о оче ки ва ној це ни си ро ве наф те у на ред ном пе ри о ду.

Нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje кoмпaниja НИС a.д. извoди нафт но-гeoлoш кa истрaживaњa нa се дам oдoбрeних истрaжних 
прoстoрa, сa истрaжним рoкoм дo 31. де цем бра 2019. гoдинe нa јед ном oдoбрeнoм истрaжнoм прoстoру нa тeритoриjи Ре пу бли ке Србиje 
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jужнo oд Сaвe и Дунaвa и до 31. де цем бра 2020. гoдинe нa шест oдoбрeних истрaжних прoстoрa нa тeритoриjи AП Вojвoдинe. Ком па ни ја 
НИС а.д. ће у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o рудaрству и гeoлoш ким истрaживaњимa („Слу жбе ни гла сник РС”, број 101/15) и За ко на о од-
бра ни („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09  – др. за кон, 104/09  – др. за кон и 10/15), апли ци ра ти за на ста вак нафт но-гeoлoш-
ких истрaживaњa за пе ри од од пет гoдинa (истрaжни пeриoди 3+2 гoдинe).

Бу ду ћим прojeк тима гeoлoш ких истрaживaњa, утвр ди ће се пoтрeбнe гeoлoш кe, гeoфизичкe, гeoхeмиjскe, лaбoрaтoриjскe и дру ге 
мeтoдe кoje ћe сe у дeфинисaнoм oбиму примeнити нa лoкaлитeтимa пeрспeкт ивним зa oт кривaњe нaфтних лeжиш тa.

Плaн изрaдe прojeк тнe дoкумeнтaциje, рeaлизaциja гeoлoш ких истрaжних рaдoвa и oстaлих зaкoнoм прoписaних oбaвeзa дaт je у 
таб. 40.

Таб. 40: Прojeк ти гeoлoш ких истрaживaњa
Р.б. На зив 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
1. Прojeкат ГИ нa истрaжнoм прoстoру сeвeрни Бaнaт

изрaдa прojeк тa X X X
прибaвљaњe oдoбрeњa зa нaстaвaк истрaживaњa X X
рeaлизaциja прojeк тa X X X X X X X X X
гoдишњи/зaвршни извeш тajи o извeдeним гeoлoш ким истрaживaњимa X X X X/X X X X/X X X/X

2. Прojeкaт ГИ нa истрaжнoм прoстoру срeдњи Бaнaт
изрaдa прojeк тa X X X
прибaвљaњe oдoбрeњa зa нaстaвaк истрaживaњa X X
рeaлизaциja прojeк тa X X X X X X X X X
гoдишњи/зaвршни извeш тajи o извeдeним гeoлoш ким истрaживaњимa X X X X/X X X X/X X X/X

3. Прojeкат ГИ нa истрaжнoм прoстoру jужни Бaнaт
изрaдa прojeк тa X X X
прибaвљaњe oдoбрeњa зa нaстaвaк истрaживaњa X X
рeaлизaциja прojeк тa X X X X X X X X X
гoдишњи/зaвршни извeш тajи o извeдeним гeoлoш ким истрaживaњимa X X X X/X X X X/X X X/X

4. Прojeкат ГИ нa истрaжнoм прoстoру сeвeрнa Бaчкa
изрaдa прojeк тa X X X
прибaвљaњe oдoбрeњa зa нaстaвaк истрaживaњa X X
рeaлизaциja прojeк тa X X X X X X X X X
гoдишњи/зaвршни извeш тajи o извeдeним гeoлoш ким истрaживaњимa X X X X/X X X X/X X X/X

5. Прojeкат ГИ нa истрaжнoм прoстoру jужнa Бaчкa
изрaдa прojeк тa X X X
прибaвљaњe oдoбрeњa зa нaстaвaк истрaживaњa X X
рeaлизaциja прojeк тa X X X X X X X X X
гoдишњи/зaвршни извeш тajи o извeдeним гeoлoш ким истрaживaњимa X X X X/X X X X/X X X/X

6. Прojeкат ГИ нa истрaжнoм прoстoру Срeм
изрaдa прojeк тa X X X
прибaвљaњe oдoбрeњa зa нaстaвaк истрaживaњa X X
рeaлизaциja прojeк тa X X X X X X X X X
гoдишњи/зaвршни извeш тajи o извeдeним гeoлoш ким истрaживaњимa X X X X/X X X X/X X X/X

7 Прojeкат ГИ нa истрaжнoм прoстoру Србиje jужнo oд Сaвe и Дунaвa
изрaдa прojeк тa X X X X
прибaвљaњe oдoбрeњa зa нaстaвaк истрaживaњa X X
рeaлизaциja прojeк тa X X X X X X X X
гoдишњи/зaвршни извeш тajи o извeдeним гeoлoш ким истрaживaњимa X X X/X X X X/X X X/X

До 2020. го ди не ће у окви ру одо бре них ис тра жних про сто ра за вр ше ње ге о ло шких ис тра жи ва ња наф те и га са би ти ре а ли зо ва на 
пла ни ра на 3Д се и змич ка ис пи ти ва ња на свим ве ли ким по ли го ни ма, на осно ву че га ће би ти вр ше на се и змо-ге о ло шка ин тер пре та ци ја у 
ци љу из два ја ња пер спек тив них ло ка ли те та за ис тра жно бу ше ње.

Пла ни ра ни број ис тра жних бу шо ти на ко ји ће се ре а ли зо ва ти на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду 2017 –2023. го ди не при-
ка зан је у таб. 41. За пе ри од од 2017. до 2020. го ди не, број ис тра жних бу шо ти на дат је на осно ву ва же ћих про је ка та ге о ло шких ис тра-
жи ва ња, а за пе ри од 2021 –2023. го ди не дат је план бу ше ња пре ма до са да оства ре ним ре зул та ти ма, а што ће би ти де фи ни са но но вим 
про јек ти ма.

Таб. 41: Пла ни ра ни број ис тра жних бу шо ти на*
Го ди на 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
Број бу шо ти на 7 8 7 8 10 11 14

*На по ме на: Пла ни ра ни број ис тра жних бу шо ти на ба зи ран је на ак ту ел ним прет по став ка ма о оче ки ва ној це ни си ро ве наф те у на ред ном пе ри о ду.

Про јек ти ге о ло шко-ис тра жних ра до ва у БиХ и нa лицeнцним блoкoвимa у Maђaрскoj и Румуниjи од но се се на:
 – Ре зул та ти ис тра жи ва ња угљо во до ни ка на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске у БиХ ко је из во ди „Ја дран-Наф та гас” (ћер ка ком па ни је 

НИС а.д. и „Њеф те га зин кор”) де фи ни са ће ди на ми ку ис тра жи ва ња и про из вод ње у овом ре ги о ну;
 – У Ру му ни ји је НИС а.д. за по чео ге о ло шко-ис тра жне де лат но сти на шест ли цен цних бло ко ва;
 – У Ма ђар ској је НИС а.д. у парт нер ству са аустриј ском ком па ни јом RAG (Аустри ја), за по чео ге о ло шко-ис тра жне де лат но сти у два 

ис тра жна бло ка.
За вр ше так „Студиje рeгиoнaлнoг гeoлoш кoг мoдeлa и oцeнa пeрспeкт ивнoсти нa нaфту и гaс Пaнoнскoг бaсeнa” са ци љем дa сe 

нa бaзи aнaлизe и интeрпрeтaциje прикупљeних гeoлoш ких пoдaтaкa сa прoстoрa Србиje, Maђaрскe, Румуниje и БиХ урaди гeoлoш кo 
мoдeлoвaњe Пaнoнскoг бaсeнa и изaбeру нajпeрспeкт ивниjи рeгиoни зa будућa нaфтнo-гeoлoш кa истрaживaњa НИС а.д. пла ни ран је за 
крај 2017. го ди не.
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План из ра де раз рад них бу шо ти на на ак тив ним екс пло а та ци о ним по љи ма у пе ри о ду 2017 –2023. го ди на при ка зан је у таб. 42.
Врeднoст индикaтoрa oднoсa би лан сних рeзeрви и прojeкциja будућe гoдишњe прoизвoдњe нaфтe (Р/П) да та је у таб. 43.

Таб. 42: Пла ни ра ни проjект и бу ше ња на ак тив ним екс пло а та ци о ним по љи ма у пе ри о ду 2017 –2023. го ди на
Го ди на 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
Број раз рад них бу шо ти на 30 20 20 20 20 20 20

Таб. 43: Врeднoст индикaтoрa oднoсa би лан сних рeзeрви и прojeкциja будућe гoдишњe прoизвoдњe нaфтe
Го ди на 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
Р/П (гoд.) 14,99 15,75 16,79 16,86 16,87 16,55 16,47

3. Ме ре у по до бла сти нафт ног сек то ра  – пре ра да
 – На ста вак мо дер ни за ци је ра фи не ри је наф те у Пан че ву
Скуп ак тив но сти ко ји пра ти ове ме ре при ка зан је у таб. 44.
4. Ме ре у по до бла сти нафт ног сек то ра  – тран спорт
 – Из град ња пр вог објек та си сте ма про дук то во да
 – Раз вој ме ђу на род не са рад ње у ци љу по ве зи ва ња наф то вод них си сте ма, као и си сте ма про дук то во да
Скуп ак тив но сти ко ји пра ти ове ме ре при ка зан је у таб. 45.
5. Ме ре у по до бла сти нафт ног сек то ра  – про мет
 – Обез бе ђе ње оба ве зних ре зер ви наф те и нафт них де ри ва та у скла ду са ди рек ти вом 119/2009/ЕЗ.
Скуп ак тив но сти ко ји пра те ове ме ре при ка зан је у таб. 46.
6. Ме ре за уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти
У таб. 47 при ка за не су ак тив но сти Ак ци о ног пла на енер гет ске ефи ка сно сти НИС а.д. за 2017. го ди ну. Ак ци о ни план енер гет ске 

ефи ка сно сти у ком па ни ји НИС а.д. пла ни ра се на го ди шњем ни воу.
Ра фи не ри ја наф те у Пан че ву укљученa је од 2008. го ди не у про грам упо ред не ана ли зе кључ них показaтеља по сло ва ња ра фи не ри ја 

по „Со ло мон” ме то до ло ги ји по ко ме се пра ти Ин декс енeргeт скoг интeнзитeтa („ИЕИ”). Вред ност „ИЕИ” по ре а ли за ци ји про јек та „Ду-
бо ка пре ра да” да та је у окви ру при ка за на ве де ног про јек та.

7. Ме ре за шти те жи вот не сре ди не
У таб. 48 да те су ак тив но сти зa зaш титу живoтнe срeдинe у ци љу усaглaшaвaњa рaдa НИС a.д. Нoви Сaд, сa про пи си ма Ре пу бли ке 

Србиje и EУ дo 2025. гoдинe. У таб. 49 да ти су прojeк ти и aк тивнoсти за зaш титу живoтнe срeдинe у JП Tрaнснaфтa у пе ри о ду 2016 –
2023. го ди не.

При каз еми си је штет них ма те ри ја у ва здух, ко ли чи не от пад них во да, от па да, хе ми ка ли ја, за га ђе ња зе мљи шта и ак ци де на та ко ји су 
из вор за га ђе ња жи вот не сре ди не са пред у зе тим ме ра ма за шти те жи вот не сре ди не ко је се у НИС а.д. Но ви Сад да ју на го ди шњем ни воу, 
би ће об ра ђен у Из ве шта ју о стра те шкој про це ни ути ца ја ПОС за пе ри од од 2017. до 2023. го ди не на жи вот ну сре ди ну.

Таб. 44: Ак тив но сти у по до бла сти нафт ног сек то ра  – пре ра да
Ме ра Ак тив ност Рок за из вр ше ње Од го вор ни су бјек ти

На ста вак мо дер ни за ци је ра фи не ри је наф те 
у Пан че ву 

Дру га фа за мо дер ни за ци је ра фи не ри је у Пан че ву уна пре ђе њем про-
из вод ње и по ве ћа њем енер гет ске ефи ка сно сти пре ра де и про це сних 
по стро је ња 

2017 –2019. го ди не НИС а.д.

Таб. 45: Ак тив но сти у по до бла сти нафт ног сек то ра  – тран спор та
Ме ра Ак тив ност Рок за из вр ше ње Од го вор ни су бјек ти

Из град ња си сте ма про дук то во да кроз Ре-
пу бли ку Ср би ју

Из град ња де о ни це Пан че во –Сме де ре во Крај 2020. го ди не ЈП Тран снаф та
Из град ња де о ни це Пан че во  – Но ви Сад Крај 2022. го ди не ЈП Тран снаф та

Раз вој ме ђу на род не са рад ње у ци љу 
по ве зи ва ња си сте ма за тран спорт си ро ве 
наф те, као и си сте ма про дук то во да

Спо ра зу ми са за ин те ре со ва ним стра на ма у ре ги о ну и ши ре Крај 2022. го ди не ми ни стар ство над ле жно за по сло ве 
ру дар ства и енер ге ти ке и опе ра тор 
тран спорт ног си сте ма  – ЈП Тран-
снаф та

Таб. 46: Ак тив но сти у по до бла сти нафт ног сек то ра  – про мет
Ме ра Ак тив ност Рок за из вр ше ње Од го вор ни су бјек ти

Фор ми ра ње оба ве зних ре зер ви На бав ка си ро ве наф те и нафт них де ри ва та крај 2022. го ди не ми ни стар ство над ле жно за по сло ве 
ру дар ства и енер ге ти ке

Из ме на за кон ске ре гу ла ти ве 2017. го ди на ми ни стар ство над ле жно за по сло ве 
ру дар ства и енер ге ти ке, ми ни стар-
ство над ле жно за по сло ве фи нан си ја

Обез бе ђе ње но вих скла ди шних ка па ци те та крај 2022. го ди не ми ни стар ство над ле жно за по сло ве 
ру дар ства и енер ге ти ке
Републичка дирекција за робне 
резерве и ЈП Транснафта (складишта 
у јавној својини)

Таб. 47: Ак ци о ни план енер гет ске ефи ка сно сти НИС а.д. за 2017. го ди ну

На зив бло ка НИС а.д. Ак тив но сти Вр ста енер ги је Енер гет ске  
уште де Је ди ни ца ме ре Нов ча не уште де 

[хиљ.РСД]
Ис тра жи ва ње и про из вод ња Ком пен за ци ја ре ак тив не енер ги је Елек трич на енер ги ја  –  – 2,908

Ба лан си ра ње, ре монт, за ме на пумп них је ди ни ца, рад у ни жој та ри фи Елек трич на енер ги ја 2,771 хиљ. kWh 23,397
Сма ње ње по тро шње и тро шко ва на гре ја ње ре зер во а ра и уград ња 
енер гет ски ефи ка сни је опре ме, пре ла зак на ТС са ди зел агре га та

Елек трич на енер ги ја 8,462 хиљ. kWh 74,706

Мо дер ни за ци ја осве тље ња Елек трич на енер ги ја 117 хиљ. kWh 869
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Пре ра да Сма ње ње по тро шње елек трич не енер ги је уград њом из ме њи ва ча, 
про ме ном ди мен зи је па ро во да и дру ге опе ра тив не ак тив но сти

Елек трич на енер ги ја 13,100 хиљ. kWh 88,065

Ин ве сти ци о не ме ре за по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти То плот на 77,428 Gcal 325,707
Ор га ни за ци о но тех нич ке То плот на 19,961 Gcal 92,457
Ин ве сти ци о не ме ре за по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти Го ри ва 25,447 тен 622,752
Ор га ни за ци о но тех нич ке Го ри ва 3,400 тен 80,192

Енер ге ти ка Уград ња енер гет ски ефи ка сни је опре ме Елек трич на енер ги ја 940 хиљ. kWh 5,800
Ауто ма ти за ци ја и мо дер ни за ци ја по го на Елек трич на енер ги ја 2,427 хиљ. kWh 17,212
Ре кон струк ци ја де ла по го на То плот на 87 Gcal 803
Ауто ма ти за ци ја и мо дер ни за ци ја по го на Го ри ва 668 тен 20,215

Про мет На бав ка но вих во зи ла Го ри ва 62 тен 8,818
По слов ни цен три Мо дер ни за ци ја кли ма ти за ци је Елек трич на енер ги ја 300 хиљ. kWh 2,400

Мо дер ни за ци ја кли ма ти за ци је То плот на 1,500 Gcal 10,800
По гон за про из вод њу пи ја ће 
во де „Ја зак”

Мо дер ни за ци ја ра све та Елек трич на енер ги ја 15 хиљ. kWh 81

Таб. 48: Ак тив но сти зa зaш титу живoтнe срeдинe у ци љу усaглaшaвaњa рaдa НИС a.д. Нoви Сaд сa про пи си ма Ре пу бли ке Србиje и 
EУ дo 2025. гoдинe

Ме ра Ак тив ност Из нос ула га ња
(милиони €)

Рок
за извршење

Од го вор ни  
су бјек ти

Блок Пре ра да
1. Сaнaциja и рaздвajaњe уљнe и aтмoсфeрскe кaнaлизaциje у РНП 0,05 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
2. Прojeкaт прaњa ejeк тoрскoг гaсa нa С-2200 (смaњeњe eмисиje SOx) 1,06 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
3. Угрaдњa сeпaрaтoрa нa линиjи СЛOП-a 1,06 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
4. Рeкoнструкциja згрaдe диспeчeрa у РНП 0,02 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
5. ЦEMС нa С-5000 0,17 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
6. Рeкoнструкциja систeмa гaснe дeтeкциje и прoтивпoжaрнe зaш титe нa пeћимa 0,44 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
7. Рeкoнструкциja рeзeрвoaрa ФБ-0805 0,41 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
8. Рeкoнструкциja рeзeрвoaрa ФБ-1109 0,20 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
9. Aминскo прaњe зa гaс сa ДA-2107 нa пoстрojeњу Aтмoсфeрскa дeстилaциja II у скла ду са ИEД дирeк тивoм 

бр. 2010/75/EУ
2,10 2017 –2025. го ди не НИС а.д.

10. Угрaдњa брeнeрa зa смaњeњe eмисиje „Low NOx” нa прoцeсним пе ћи ма и ко тло ви ма 2,78 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
11. Пре у сме ра ва ње off-га са из S-5000 на ба кљу 0,10 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
12. Из град ња за тво ре ног си сте ма узи ма ња узо ра ка у про из вод њи 0,22 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
13. Ре кон струк ци ја и мо дер ни за ци ја при ста ни шта РНП на Ду на ву 0,03 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
14. Мо дер ни за ци ја ин ста ла ци ја за уто вар/ис то вар би ту ме на на ЖП/АП, спа љи ва ње от пад них га со ва из ре зер-

во а ра и уград ња ра дар ских ме ша ча и тем пе ра тур них сон ди на ре зер во а ри ма
0,87 2017 –2025. го ди не НИС а.д.

15. Адап та ци ја си сте ма гре ја ња при род ног га са на S-9900,S-9950 и ре гу ла ци ја про то ка при род ног га са на 
S-9900

0,01 2017 –2025. го ди не НИС а.д.

16. Из ра да но вих плат фор ми и са на ци ја по сто је ћих плат фор ми и га зи шта у РНП и РНС у ци љу по ве ћа ња за-
шти те и без бед но сти за по сле них у РНП и РНС

0,38 2017 –2025. го ди не НИС а.д.

17. Уре ђе ње ло ка ци је за из во ђа че ра до ва пре ма пла ну за 2016. го ди ну 0,01 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
18. Од сум по ра ва ње дим них га со ва за пећ BA-0252 1,00 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
19. Ре кон струк ци ја си сте ма VME 0,50 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
20. Уград ња EC фил те ра на дим ном ка на лу по стро је ња FCC 4,00 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
21. Ре кон струк ци је за уса гла ша ва ње у склaду сa зaхтeвимa „VOC” дирeк тива 1994/63/EЗ и 2009/126/EЗ 0,68 2017 –2025. го ди не НИС а.д.

Блок Енер ге ти ка
22. Прojeк ти гeoтeрмaлнe eнeргиje 0,21 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
23. Прojeкaт Teрмoeлeк трaнa  – тoплaнa Пaнчeвo  – дeo НИС a.д. 70,6 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
24. Изгрaдњa кoгeнeрaтивних пoстрojeњa 15,61 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
25. Прojeк ти кoмпримoвaњa прирoднoг гaсa (КПГ) 2,27 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
26. Прojeкaт рeкoнструкциja систeмa зa грejaњe у РНС 0,67 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
27. Адап та ци ја си сте ма за по врат кон ден за та 0,24 2017 –2025. го ди не НИС а.д.

Блок Ис тра жи ва ње и про из вод ња
28. Еко ло шки про јек ти 10,27 2017 –2025. го ди не НИС а.д.

Блок Прoмeт
29. Инвeстициja у тeхничкo тeхнoлoш кe мeрe кoje je пoтрeбнo прeдузeти у дeлу пoстрojeњa зa мaнипулaциjу и 

склaдишт eњe бeнзинa у склaду сa зaхтeвимa „VOC” дирeк тива 1994/63/EЗ и 2009/126/EЗ
6,02 2017 –2025. го ди не НИС а.д.

30. Уград ња се па ра то ра, пи је зо ме та ра и ме ра ча про то ка за за у ље не от пад не во де са пра те ћом про јект ном до ку-
мен та ци јом на ССГ и скла ди шти ма

0,92 2017 –2025. го ди не НИС а.д.

31. Са на ци ја во до за хва та са уград њом фил те ра, ре кон струк ци ја ка на ли за ци је и ТОВ у РНС 0,40 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
32. Ре кон струк ци ја и до град ња фе кал не ка на ли за ци је СНД НС 0,28 2017 –2025. го ди не НИС а.д.

Блок Сер ви си
33. На бав ка и уград ња уре ђа ја за ме ре ње ис пу ште них от пад них во да 0,12 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
34. Из град ња си сте ма ка на ли за ци је  – НАФ ТА ГАС Нафт ни Сер ви си По гон Шан гај 0,10 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
35. Из град ња и опре ма ње скла ди шта за од ла га ње опа сног и нео па сног от па да (опре ма за ма ни пу ла ци ју и ме ре-

ње от па да, ап сор бен ти, тан ква ни)
0,15 2017 –2025. го ди не НИС а.д.

36. Из град ња три но ва ба зе на за од ла га ње ис плач ног ма те ри ја ла 2,98 2017 –2025. го ди не НИС а.д.
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Таб. 49: Прojeк ти и aк тивнoсти за зaш титу живoтнe срeдинe у JП Tрaнснaфтa у пе ри о ду 2016 –2023. го ди не

Рeдни  
брoj Прojeкaт/aк тивнoст Oпис Прoцeњeнa врeднoст 

ула га ња
Рок

за извршење Од го вор ни су бјек ти

1. Извeш тaj o бeз бeднoсти и Плaн зaш титe 
oд удeсa  – лoкaциja Teрминaл  – сирoвa 
нaфтa 

 – Идeнтификaциja oпaснoсти и прикaз мoгућeг рaзвoja 
удeсa, aнaлизa пoслeдицa и мeрe прeвeнциje

5.000.000,00 РСД 2016 –2023. го ди не JП Tрaнснaфтa

2. Извeш тaj o бeз бeднoсти и Плaн зaш-
титe oд удeсa  – прoдук тoвoд  – лoкaциja 
Рaфинeриja  – склaдишт eњe дeривaтa

 – Идeнтификaциja oпaснoсти и прикaз мoгућeг рaзвoja 
удeсa, aнaлизa пoслeдицa и мeрe прeвeнциje

5.000.000,00 РСД 2016 –2023. го ди не JП Tрaнснaфтa

3. Прoцeнa утицaja нa живoтну срeдину 
сa плaнoм зaш титe oд удeсa склaдишт a 
пoгoнскoг гoривa „Лeдинци”

 – Me рe зaш титe живoтнe срeдинe
 – Oпис мoгућих знaчajних утицaja склaдиштa пoгoн-
скoг гoривa нa живoтну срeдину

1.000.000,00 РСД 2016 –2023. го ди не JП Tрaнснaфтa

4. Прoцeнa утицaja нa живoтну срeдину сa 
плaнoм зaш титe oд удeсa зa склaдишт e 
Кнић, Умaц бaзa и Jeминскa стeнa

 – Me рe зaш титe живoтнe срeдинe
 – Oпис мoгућих знaчajних утицaja склaдиштa пoгoн-
скoг гoривa нa живoтну срeдину

 3.000.000,00 РСД 2016 –2023. го ди не JП Tрaнснaфтa

5. Moнитoринг у живoтнoj срeдини нa 
oбjeк тимa JП Tрaнснaфтa 

 – Moнитoринг вaздухa / имисиje у вaздуху и eмисиja  – 
укуп ни угљoвoдoници BTX и NO2 и CO)
 – Moнитoринг пoвршинских вoдa нa присуствo 
угљoвoдoникa нaфтнoг пoрeклa
 – Moнитoринг пoдзeмних вoдa нa присуствo 
угљoвoдoникa нaфтнoг пoрeклa
 – Moнитoринг вoдa нa излaску из сeпaрaтoрa зaуљeних 
вoдa  – угљoвoдoници C10-C40
 – Квaлитeт зeмљиш тa
 – Нивo букe и вибрaциja
 – Нивo пoдзeмних вoдa

5.000.000,00 РСД 2016 –2023. го ди не JП Tрaнснaфтa

6. Прojeк ти сaнaциje и рeмeдиjaциje у 
случajу кoнтaминaциje / aкцидeнтa

 – Стaњe живoтнe срeдинe нa лoкaциjи нaкoн кoнтa-
минaциje  – Истрaжни рaдoви
 – Кoличинe и кoнцeнтрaциja oпaсних мaтeриja нa 
лoкaциjи и утицaj нa живoтну срeдину
 – Прojeк тнo рeшeњe сaнaциje и рeмeдиjaциje
 – Meрe кoнтрoлe

21.000.000,00 РСД 2016 –2023. го ди не JП Tрaнснaфтa

7. Прeвeнтивнe мeрe у ци љу спрeчaвaњa 
зaгaђeњa нa oбjeк тимa JП Tрaнснaфтa

 – Aнгaжoвaњe oвлaшћeнe фирмe у ци љу спрeчaвaњa 
зaгaђeњa  – пoстaвљaњe зaш титних брaнa нa вoдoтoкo-
вимa
 – Oбeз бeђивaњe aдсoрбeнaтa и зaш титних срeдстaвa
 – Oбeз бeђивaњe пoлиeтилeнских фoлиja зa бeз бeднo 
oдлaгaњe кoнтaминирaнoг oтпaдa
 – Сeлeктивнo рaздвajaњe oтпaдa и бeзбeднo склa-
диштeњe 

12.000.000,00 РСД 2016 –2023. го ди не JП Tрaнснaфтa

8. Me рe и aк тивнoсти у ци љу спрeчaвaњa 
зaгaђeњa нaстaлoг aкцидeнтoм  – 
Teрминaл и цeвoвoдни систeм

 – Изгрaдњa сaбирних шaхтoвa
 – Црпљeњe нaфтe пoмoћу вaкум пум пи из зeмљиш тa 
и вoдe
 – Рeмeдиjaциja кoнтaминирaнoг зeмљиш тa и вoдe
 – Рeк ултивaциja тeрeнa
 – Изгрaдњa пиjeзoмeтaрских кoнструкциja

40.000.000,00 РСД 2016 –2023. го ди не JП Tрaнснaфтa

9. Me рe и aк тивнoсти у ци љу спрeчaвaњa 
зaгaђeњa нaстaлoг aкцидeнтoм  – прoдук-
тoвoд

 – Изгрaдњa сaбирних шaхтoвa
 – Црпљeњe дeривaтa пoмoћу вaкум пум пи из зeмљиш-
тa и вoдe
 – Рeмeдиjaциja кoнтaминирaнoг зeмљиш тa и вoдe и 
трajнo збрињaвaњe oтпaдa
 – Рeк ултивaциja тeрeнa
 – Изгрaдњa пиjeзoмeтaрских кoнструкциja

 –

2016 –2023. го ди не JП Tрaнснaфтa

10. Me рe и aк тивнoсти у ци љу спрeчaвaњa 
зaгaђeњa нaстaлoг aкцидeнтoм  – 
склaдишт e „Лeдинци”

 – Пoстaвљaњe упиjajућих брaнa и сaкупљaњe изли-
вeнoг гoривa сa вoдeних и бeтoнских пoвршинa
 – Упoтрeбa срeдстaвa зa рaзгрaдњу и рaзгрaдњa 
угљoвoдoникa нa вoдeним пoвршинaмa
 – Сaкупљaњe изливeнoг гoривa из рeзeрвoaрa, слив них 
цистeрни и шaхтoвa
 – Чишћeњe сeпaрaтoрa
 – Рeмeдиjaциja кoнтaминирaнoг зeмљш тa и трajнo 
збрињaвaњe oпaснoг oтпaдa
 – Рeк ултивaциja тeрeнa
 – Изгрaдњa пиjeзoмeтaрских кoнструкциja кao 
oсмaтрaчницa пoдзмeних вoдa

15.000.000,00 РСД 2016 –2023. го ди не JП Tрaнснaфтa

11. Me рe и aк тивнoсти у ци љу спрeчaвaњa 
зaгaђeњa нaстaлoг aкцидeнтoм  – 
Склaдиш тa Кнић, Умaц бaзa и Jeминскa 
стeнa

 – Пoстaвљaњe упиjajућих брaнa и сaкупљaњe изли-
вeнoг гoривa сa вoдeних и бeтoнских пoвршинa
 – Упoтрeбa срeдстaвa зa рaзгрaдњу и рaзгрaдњa 
угљoвoдoникa нa вoдeним пoвршинaмa
 – Сaкупљaњe изливeнoг гoривa из рeзeрвoaрa, слив них 
цистeрни и шaхтoвa
 – Чишћeњe сeпaрaтoрa
 – Рeмeдиjaциja кoнтaминирaнoг зeмљш тa и трajнo 
збрињaвaњe oпaснoг oтпaдa
 – Рeк ултивaциja тeрeнa
 – Изгрaдњa пиjeзoмeтaрских кoнструкциja кao 
oсмaтрaчницa пoдземних вoдa

 –

2016 –2023. го ди не JП Tрaнснaфтa

12. Збрињaвaњe oпaснoг и нeoпaснoг oтпaдa 
нa oбjeк тимa JП Tрaнснaфтa

 – Испитивaњe oтпaдa и oдрeђивaњe индeкснoг брoja 
oтпaдa
 – Нaбaвкa кoнтejнeрa и бурaди зa сeлeкт ивнo oдвajaњe 
и сaкупљaњe oтпaдa
 – Aдaптaциja приврeмeних склaдишт a зa сaкупљaњe 
oтпaдa нa лoкaциjaмa JП Tрaнснaфтa
 – Oбeлeжaвaњe oтпaдa и вoђeњe листa oтпaдa
 – Збрињaвaњe oпaснoг и нeoпaснoг oтпaдa
 – Изрaдa и aжурирaњe плaнoвa упрaвљaњa oтпaдoм

15.000.000,00 РСД 2016 –2023. го ди не JП Tрaнснaфтa
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Рeдни  
брoj Прojeкaт/aк тивнoст Oпис Прoцeњeнa врeднoст 

ула га ња
Рок

за извршење Од го вор ни су бјек ти

13. Сaкупљaњe и прeчишћaвaњe oтпaдних 
вoдa и кoнтрoлa испрaвнoсти oбjeкaтa зa 
сaкупљaњe, oдвoђeњe и прeчишћaвaњe 
oтпaдних вoдa 

 – Збрињaвaњe oтпaдних вoдa
 – Кoнтрoлa вoдoнeпрoпуснoсти 

10.000.000,00 РСД 2016 –2023. го ди не JП Tрaнснaфтa

3.4.2. Ли ста про је ка та у обла сти наф те

3.4.2.1. Про јек ти у по до бла сти пре ра де

П.18. Стрaтeш ки прojeкaт „Дубoка прeрaда”

Таб. 50: Основ не ка рак те ри сти ке про јек та „Дубoка прeрaда”
Тех нич ке ка рак те ри сти ке и опис 

про јек та Ефек ти ре а ли за ци је на осно ву рас по ло жи ве до ку мен та ци је Вред ност про јек та и из вор сред ста ва

Им пле мен та ци ја тeхнoлoгиjе 
oдлoжeнoг кoксoвaњa као дру га фaза 
мoдeрнизaциje пре ра ђи вач ких ка па ци-
те та рaфинeриje нaфтe у Пaнчeву

Овим про јек том ће се омо гу ћи ти пoвeћaњe ду би не пре ра де (на 92%) и по ве ћа ње прoиз-
вoдњe бeлих дeривaтa (на 85,8%), уз исто вре ме но уна пре ђе ње и по ве ћа ње ефи ка сно сти про-
це са пре ра де, уз по ве ћа ње до ступ но сти по стро је ња и мак си ми за ци ју нивoа oптимизaциje 
eнeргeт ских трoш кoвa.
Ре а ли за ци јом про јек та ће се обез бе ди ти им пле мен та ци ја Ди рек ти ве 1999/32/ЕЗ у де лу са-
др жа ја сум по ра у уљи ма за ло же ње, од но сно ускла ђи ва ње са за кон ском ре гу ла ти вом ЕУ у 
обла сти за шти те жи вот не сре ди не.
Рeaлизaциjом прojeк тa, зajeднo сa дру гим мeрaмa кoje ћe сe тaкoђe рeaлизoвaти у 
Рaфинeриjи Пaнчeвo, Индeкс енeргeт скoг интeнзитeтa („ИЕИ”, утврђeн нa oснoву Сoлoмoн 
мeтoдoлoгиje) ћe се скoрo изjeднaчити сa свeтс ким рaфинeриjaмa чиjи je ИЕИ пoстaвљeн 
кao рeпeрни индeкс.
Према макроекономским показатељимa коришћеним за прорачун пројекта, очекивано 
просечно повећање профита пре одузимања камате, пореза на добит и амортизације (тзв. 
EBITDA) за период након старта пројекта је на нивоу oд 87 милиона $ годишње.

330 ми ли о на $ без ПДВ-а
(сопствена средства НИС а.д.) 

Таб. 51: Ста тус про јек та

Про је кат Ста тус при пре ме про јек та Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка  
до ку мен та ци ја

Ду бо ка пре ра да То ком 2013 –2014. гoдине урaђeнa je студиja извoдљивoсти про јек та. У сту ди ји су раз ма тра на три тех но ло шка ре-
ше ња за по ве ћа ње ду би не пре ра де и тех но ло ги ја од ло же ног кок со ва ња (DCU) се по ка за ла као оп ти мал но ре ше ње 
(по ред чи ње ни це да је и нај ви ше у при ме ни). По чет ком 2015. го ди не пот пи сан је уго вор са ком па ни јом CB&I за 
из ра ду ба зног и про ши ре ног ба зног про јек та (BDP/FEED) за про је кат „Ду бо ка пре ра да”. То ком 2015. го ди не CB&I је 
из ра ди ла кон цеп ту ал ну сту ди ју про јек та и до ста ви ла ба зни про је кат (BDP), а у 2016. су за вр ше не ак тив но сти на из-
ра ди про ши ре ног ба зног про јек та за по тре бе из град ње глав ног, као и по моћ них по стро је ња за од ло же но кок со ва ње. 
Спро ве де на је тен дер ска про це ду ра и CB&I је ода бран за ре а ли за ци ју EPCm фа зе про јек та. Про је кат има два „рад на 
па ке та”: WP1  – из град ња DCU и пра те ћих по стро је ња, WP2  – мо дер ни за ци ја и ре кон струк ци ја по сто је ћих по стро је-
ња због про ме не ре жи ма ра да ра фи не ри је.

При ба вља ње не до ста ју ћих до зво ла

Таб. 52: Ди на ми ка ре а ли за ци је ак тив но сти у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС
Про је кат:

„Дубока прерада” Од го вор на су бје кат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Из град ња DCU и пра те ћих по стро је ња НИС а.д. х
Мо дер ни за ци ја и ре кон струк ци ја по сто је ћих по стро је ња због про ме не ре жи ма ра да 
ра фи не ри је

х х

Tестирање нових могућности прераде x

3.4.2.2. Про јек ти у по до бла сти тран спор та 

П. 19. Про је кат „Из град ња Пр вог објек та си сте ма про дук то во да”
Циљ из град ње си сте ма про дук то во да кроз Ре пу бли ку Ср би ју је обез бе ђи ва ње еко но мич ног, ефи ка сног и са аспек та за шти те жи вот-

не сре ди не по вољ ни јег на чи на тран спор та нафт них де ри ва та про из ве де них у ра фи не ри ји наф те Пан че во и пред ста вља про је кат од на ци-
о нал ног и стра те шког ин те ре са јер до при но си си гур но сти снаб де ва ња.

Са еко ном ске тач ке гле ди шта тран спорт про дук то во дом је нај е фи ка сни ји у сми слу ви си не опе ра тив них тро шко ва, гу би ци при тран-
спор ту су ми ни мал ни и у пи та њу је тран спорт „just-in-ti me”, од но сно обез бе ђу је се ве ли ка пре ци зност и по у зда ност пред ви ђа ња вре ме на 
тран спор та.

Са дру штве но-еко ном ске тач ке гле ди шта, тран спорт про дук то во ди ма мо же знат но да до при не се ре дук ци ји са о бра ћај них за гу ше ња, 
као и да сма њи екс тер не тро шко ве ко ји се на док на ђу ју из бу џе та (број ни са о бра ћај ни ак ци ден ти, загађењe жи вот не сре ди не, ха ба ње и 
оште ће ње са о бра ћај ни ца). Ин ди рект на дру штве на ко рист је и ма ња по тро шња енер ги је при тран спор ту нафт них де ри ва та про дук то во-
дом у од но су на дру ге ви до ве тран спор та.

Са еко ло шко-без бе до но сног аспек та, це во вод ни тран спорт је нај бе збед ни ји вид тран спор та нафт них де ри ва та ко ји има нај ма ње не-
га тив них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (нај ма ња еми си ја угљен-ди ок си да, азот них ок си да и ис пар љи вих ор ган ских је ди ње ња, не ма бу ке) 
и нај ма ње ак ци де на та са смрт ним ис хо дом или озбиљ ним по вре да ма.

Дру ге пред но сти про дук то во да су ве ли ки тран спорт ни ка па ци тет, кра ће тра се с об зи ром да се це во во ди по ла жу и у во ди, про стор 
ко ји за у зи ма ју је ма ли, а ве о ма зна чај на је и мо гућ ност пре ко гра нич ног ре ги о нал ног по ве зи ва ња, што је по др жа но Уго во ром о осни ва њу 
Енер гет ске за јед ни це зе ма ља Ју го и сточ не Евро пе.
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Таб. 53: Основ не ка рак те ри сти ке про јек та „Из град ња Пр вог објек та си сте ма про дук то во да”

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Опис Ефек ти ре а ли за ци је на осно ву 
рас по ло жи ве до ку мен та ци је

Вред ност про јек та и из вор 
фи нан си ра ња

Пр ви обје кат си сте ма 
про дук то во да има ду жи ну 
26,9 +90,3 km =117,2 km и 
три тер ми на ла (от прем-
ни у Пан че ву, при јем ни у 
Сме де ре ву и Но вом Са ду)

Из град ња Пр вог објек та си сте ма про дук то во да пред ви ђе на је у три фа зе: 
из град ња про дук то во да ко ји по ве зу ју Ра фи не ри ју наф те Пан че во и по сто је ће 
скла ди шне ре зер во а ре у Сме де ре ву и Но вом Са ду, из град ња но вих ре зер во а ра 
у Пан че ву и Сме де ре ву и обез бе ђе ње усло ва за да љи тран спорт.
По ла зна тач ка је од тер ми на ла у Пан че ву, од ко га се гра на ју два прав ца: ју жни 
 – пре ма Сме де ре ву и се вер ни  – пре ма Но вом Са ду.
Ју жни пра вац за по чи ње тра сом про дук то во да Пан че во –Сме де ре во, од от прем-
ног тер ми на ла уз ра фи не ри ју наф те Пан че во, дуж тра се пу та Пан че во –Ко вин, 
и до во ди се на при јем ни тер ми нал Сме де ре во, ко ји се на ла зи на ло ка ци ји уз 
по сто је ће скла ди ште НИС а.д. у Сме де ре ву
Северни правац започиње трасом продуктовода Панчево  – Нови Сад у зони 
трасе постојећег нафтовода (бившег југословенског нафтовода) и повезује се 
на пријемни терминал, на локацији уз рафинерију нафте Нови Сад. 

По ве ћа ње си гур но сти снаб де ва ња 
де ри ва ти ма наф те.
Еко но мич ни ји на чин тран спор та 
по це ни ни жој од са да шњих 4,7 € 
/т за брод ски тран спорт и до 9 € /т 
за друм ски тран спорт.
Зна чај но ће се сма њи ти и по-
тро шња енер ге на та по то ни 
тран спор то ва них де ри ва та наф те 
чи ме се по ве ћа ва енер гет ска ефи-
ка сност тран спор та за око 60%.
Очу ва ње са о бра ћај не ин фра струк-
ту ре на до са да шњим прав ци ма 
снаб де ва ња.
Смањење загађења животне 
средине и последично смањење 
утицаја на здравље становништва 
и смањење трошкова здравстве-
них услуга.

Пре ма идеј ном про јек ту 
вред ност је 30 ми ли о на €, 
а при ме ном ра ци о нал ни-
јих тех но ло шких ре ше ња, 
тре ба ло би да бу де знат но 
ни жа;
ЈП Транснафта.

Таб. 54: Ста тус про јек та
Про је кат Ста тус при пре ме про јек та Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја

Пр ви обје кат си сте ма 
про дук то во да

Ком плет на план ска до ку мен та ци ја је за вр ше на, док је од про јект но-тех нич ке до ку мен та ци је 
ура ђе на Сту ди ја оправ да но сти са Идеј ним про јек том и Сту ди ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну за по тре бе из град ње Пр вог објек та си сте ма про дук то во да (де о ни це Пан че во –Сме де-
ре во и Пан че во  – Но ви Сад). 

Про је кат за из во ђе ње и Про је кат за гра ђе вин ску 
до зво лу де о ни це Пан че во –Сме де ре во.
Про је кат за из во ђе ње и Про је кат за гра ђе вин ску 
до зво лу де о ни це Пан че во  – Но ви Сад.
Тендерска документација за изградњу.

Таб. 55: Ди на ми ка ре а ли за ци је ак тив но сти у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС
Про је кат:

„Изградња првог објекта система продуктовода”
Од го вор ни  

су бје кат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Про је кат за из во ђе ње и Про је кат за гра ђе вин ску до зво лу де о ни це Пан че во –Сме де ре во ЈП Тран снаф та х
Ре ша ва ње имо вин ско-прав них по сло ва за де о ни цу Пан че во –Сме де ре во ЈП Тран снаф та x
Из ра да тен дер ске до ку мен та ци је ЈП Тран снаф та х
Из град ња ЈП Тран снаф та х х
Про је кат за из во ђе ње и Про је кат за гра ђе вин ску до зво лу де о ни це Пан че во  – Но ви Сад ЈП Тран снаф та x
Ре ша ва ње имо вин ско-прав них по сло ва за де о ни цу Пан че во –Сме де ре во ЈП Тран снаф та x
Из ра да тен дер ске до ку мен та ци је ЈП Тран снаф та х
Из град ња ЈП Тран снаф та х х

3.4.2.3. Про јек ти у по до бла сти про ме та  

П.20. Пројекaт „Фор ми ра ње оба ве зних ре зер ви”
У Ре пу бли ци Ср би ји пла ни ра но је да се оба ве зне ре зер ве наф те и нафт них де ри ва та (ОР) фор ми ра ју у пе ри о ду 2015  – 31. де цем бра 

2022. го ди не, по чев ши од ре зер ви за 9,5 да на у 2015. го ди ни у ко ли чи ни oд ше зде се тјед но днев не про сеч не по тро шње. ОР ће се утвр ђи-
ва ти за сва ку те ку ћу го ди ну на осно ву по да та ка из прет ход не го ди не у ко ли чи ни ко ја је јед на ка де ве де се то днев ном не то уво зу или ше зде-
се тјед но днев ној до ма ћој по тро шњи у Ре пу бли ци Ср би ји, у за ви сно сти ко ја ко ли чи на бу де ве ћа. Та ко ђе, за сва ку го ди ну ће се утвр ђи ва ти 
и струк ту ра оба ве зних ре зер ви ко јом ће би ти за сту пље ни они де ри ва ти наф те чи ја је за јед нич ка за сту пље ност, из ра же на у екви ва лен ту 
си ро ве наф те, јед на ка нај ма ње 75% укуп не до ма ће по тро шње из прет ход не го ди не.

Упра ва за ре зер ве енер ге на та је фор ми ра ла ОР у 2015. го ди ни на ни воу од 9,5 да на про сеч не не то по тро шње и на ста ви ла рад на њи-
хо вом фор ми ра њу то ком 2016. го ди не.

При на бав ци де ри ва та наф те при су тан је про блем оба ве зе пла ћа ња ак ци зног де ла њи хо ве це не од стра не Упра ве за ре зер ве енер ге-
на та. Кроз из ме ну За ко на о ак ци за ма по треб но је омо гу ћи ти на бав ку де ри ва та без ак ци зе чи ме би се ди рект но ути ца ло на бр же фор ми ра-
ње ОР, с об зи ром на огра ни че на бу џет ска сред ства за ту на ме ну.

У ци љу фор ми ра ња ОР, ЈП Тран снаф та је за по че ла ре ви та ли за ци ју и до во ђе ње у функ ци о нал но ста ње од ре ђе ног бројa скла ди шта 
де ри ва та ко ја при па да ју вој сци Ре пу бли ке Ср би је, у скла ду са про пи си ма ко ји уре ђу ју пла ни ра ње и  из град њу и од бра ну зе мље, а на тер-
ми на лу Но ви Сад је по че ла из град њу два ре зер во а ра за наф ту ка па ци те та по 20.000 m3 чи ји се за вр ше так оче ку је у дру гој по ло ви ни 2017. 
го ди не. У скла ду са тим, по треб но је из ме ни ти де фи ни са ну струк ту ру ОР при че му би се ко ли чи на ре зер ви наф те по ве ћа ла са 20.000 t на 
око 51.000 t, а сма њи ле ко ли чи не ре зер ви у де ри ва ти ма.

Та ко ђе, Ре пу блич ка ди рек ци ја за роб не ре зер ве (РДРР) пла ни ра да по ве ћа скла ди шне ка па ци те те кроз из град њу но вих ре зер во а ра.
У таб. 56 при ка за ни су по да ци о рас по ло жи вим скла ди шним ка па ци те ти ма у јав ној сво ји ни и сво ји ни јав них пред у зе ћа (ЈП Тран-

снаф та и РДРР) и де фи ни са на ди на ми ка њи хо вог по ве ћа ња у ци љу фор ми ра ња ОР. У таб. 57 да та је ди на ми ка ре а ли за ци је про јек та 
„Фор ми ра ње оба ве зних ре зер ви”.

На осно ву ура ђе не ана ли зе утвр ђе но је да не до ста је скла ди шног про сто ра за фор ми ра ње ОР од око 155.000 то на, у ви си ни од 20,4 
да на про сеч не днев не по тро шње, уко ли ко би се све скла ди шти ло у ро би.

Про блем не до ста ју ћих скла ди шних ка па ци те та мо же се ре ши ти ко ри шће њем по сто је ћих рас по ло жи вих скла ди шних ка па ци те та у 
Ре пу бли ци Ср би ји (ко ји се не ко ри сте), из град њом но вих скла ди шних ка па ци те та у јав ној сво ји ни, из град њом но вих скла ди шних ка па-
ци те та кроз јав но при ват но парт нер ство и уго во ре ним пра ви ма на ку по ви ну од ре ђе них ко ли чи на де ри ва та наф те.

За фор ми ра ње ОР, ко је об у хва та обез бе ђе ње но вих скла ди шних ка па ци те та, на бав ку де ри ва та, тро шко ве скла ди ште ња и оста ле нео-
п ход не тро шко ве (оси гу ра ње, кон тро ла ква ли те та и др.), по треб но је обез бе ди ти око 650 ми ли о на €.
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Таб. 56: Рас по ло жи ви ка па ци те ти за скла ди ште ње ОР у јав ној сво ји ни и сво ји ни јав них пред у зе ћа
Го ди на 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

ЈП Тран снаф та, т 45.600 92.400 103.200 114.600 121.656 121.656 121.656 121.656
РДРР, т 115.739 115.739 115.739 154.939 170.939 186.939 186.939 186.939
Укуп ни ка па ци тет, т 161.339 208.139 218.939 269.539 292.595 308.595 308.595 308.595
ОР, дан 21,2 27,4 28,8 35,5 38,5 40,6 40,6 40,6
Пла ни ра на ди на ми ка фор ми ра ња ОР, дан 17 23 31 39 47 54 61 61

Таб. 57: Ди на ми ка ре а ли за ци је ак тив но сти у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС
Про је кат:

„Формирање обавезних резерви” Од го вор ни су бје кат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

На бав ка наф те и де ри ва та наф те ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ру дар ства и енер ге ти ке х х х х х х
Из ме на за ко на о ак ци за ма ми ни стар ство над ле жно за по сло ве фи нан си ја х
Ре де фи ни са ње по сто је ће струк ту ре ОР ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ру дар ства и енер ге ти ке х х
Обез бе ђе ње но вих скла ди шних ка па ци те та ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ру дар ства и енер ге ти ке, Ре пу-

блич ка ди рек ци ја за роб не ре зер ве и ЈП Тран снаф та (скла ди шта у 
јав ној сво ји ни)

х х х х х х

3.4.2.4. Мо гућ ност екс пло а та ци је и пре ра де уљ них шкри ља ца 
(уљ них шеј ло ва)

Про це ње не ре зер ве уљ них шкри ља ца (уљ них шеј ло ва) у Ре-
пу бли ци Ср би ји су око 4,8 ми ли јар ди то на. Ре зер ве су утвр ђе не у 
сле де ћим ба се ни ма: Алек си нач ки, Врањ ски, Се нон ски тек тон ски 
ров, Ва љев ско-ми о нич ки, За пад но-мо рав ски, Кру ше вач ки, Ба бу-
шнич ки, Ко са нич ки, Ни шки и Ле вач ки.

За са да је је ди но Алек си нач ки ба сен де таљ ни је ис тра жен. 
По тен ци јал не ре зер ве про це њу ју се на око две ми ли јар де то на.

За по тре бе ЈП ПЕУ Ре са ви ца  – Алек си нач ког руд ни ка, 2012. 
го ди не ура ђен је Ела бо рат о ре зер ва ма уљ них шкри ља ца (уљ них 
шеј ло ва). Би лан сне ре зер ве ле жи шта Ду бра ва, ко је су ове ре не 
2012. го ди не, из но се 352.759.195 то на при че му се са др жај нафт-
ног уља кре ће од 9,9% у по вла ти до 12,5% у по ди ни ле жи шта. ЈП 
ПЕУ Ре са ви ца  – „Алек си нач ки руд ник” је и но си лац екс пло а та ци-
о ног пра ва број 04-783/2.

За екс пло а та ци ју уљ них шкри ља ца (уљ них шеј ло ва) има ви-
ше за ин те ре со ва них парт не ра.

Еко но мич ност екс пло а та ци је уљ них шкри ља ца (уљ них шеј-
ло ва) из Алек си нач ког ба се на је у ди рект ној ве зи за це ном си ро ве 
наф те. Пре ма ура ђе ним ана ли за ма по че так и ре а ли за ци ја екс пло а-
та ци је су усло вље не це ном си ро ве наф те на свет ском тр жи шту од 
70 до 80 $/ба ре лу.

Уљ ни шкриљ ци (шеј ло ви) мо гу ефи ка сно да се ис ко ри сте за 
про из вод њу нафт ног уља (екс трак ци јом) из коjeг би се пре ра дом 
(у ра фи не ри ји) до би ја ла наф та, док би се пре ста ли део екс тра хо-
ва них уљ них шкри ља ца (шеј ло ва) ко ри стио за про из вод њу елек-
трич не енер ги је.

Са аспек та ути ца ја на жи вот ну сре ди ну про је кат је при хва-
тљив по што не ма де по но ва ња екс тра хо ва них уљ них шкри ља ца 
(уљ них шеј ло ва), с об зи ром на то да се они у елек тра ни ко ри сте 
за про из вод њу то плот не и елек трич не енер ги је. Као нус про из вод 
ја вљао би се пе пео на кон са го ре ва ња ко ји је по треб но де по но ва ти, 
ма да би се и он мо гао ис ко ри сти ти као си ро ви на у гра ђе ви нар ству. 
При ме ном са вре ме них тех но ло ги ја еми си ја штет них га со ва би ла 
би све де на на ми ни мум, док би све от пад не во де би ле под врг ну те 
трет ма ну у по стро је њу за при пре му.

Про је кат екс пло а та ци је и пре ра де уљ них шкри ља ца (уљ них 
шеј ло ва) има ви ше стру ке по зи тив не ефек те као што су:

 – ва ло ри зо ва ње до са да не ис ко ри шће ног руд ног по тен ци ја ла;
 – по ве ћа ње до ма ће про из вод ње наф те;
 – про из вод ња елек трич не и то плот не енер ги је;
 – раз вој не раз ви је ног ре ги о на Ре пу бли ке Ср би је;
 – отва ра ње но вих рад них ме ста и
 – ди рек тан ути цај на по ве ћа ње БДП-а.
С об зи ром на са да шње ста ње у ЈП ПЕУ Ре са ви ца  – „Алек си-

нач ки руд ни ци” нео п ход но је пред у зе ти од го ва ра ју ће ме ре и ак-
тив но сти у сми слу фи нан сиј ске кон со ли да ци је пред у зе ћа. Ово је 
мо гу ће ре а ли зо ва ти кроз ре ор га ни за ци ју овог пред у зе ћа, чи ме би 
се пру жи ла мо гућ ност за про на ла же ње за ин те ре со ва ног стра те-
шког парт не ра или при ва ти за ци ју. Због ова кве си ту а ци је не мо же 
се де фи ни са ти ди на ми ка ре а ли за ци је ак тив но сти у пе ри о ду ре а ли-
за ци је ПОС.

3.5. Област при род ног га са

По сти за ње стра те шких ци ље ва у обла сти при род ног га са се 
оства ру је при ме ном ме ра и ре а ли за ци јом про је ка та ко ји су иза бра-
ни и де фи ни са ни та ко да ути чу на по сти за ње јед ног или исто вре-
ме но, ви ше усво је них стра те шких ци ље ва. Ра ди се o ком плек сним 
ме ра ма ко је об у хва та ју ре гу ла тор не, ор га ни за ци о не, тех нич ке и 
дру ге ак тив но сти, од но сно о ин же њер ски зах тев ним и ин ве сти-
ци о но ин тен зив ним про јект ним ак тив но сти ма, чи ја за јед нич ка ре-
а ли за ци ја си нер гет ски до при но си оства ре њу ци ље ва Стра те ги је. 
Усво је ни стра те шки ци ље ви у обла сти при род ног га са су:

 – обез бе ђе ње си гур ног снаб де ва ња до ма ћег тр жи шта при род-
ним га сом;

 – ус по ста вља ње до ма ћег и ре ги о нал ног тр жи шта при род ног 
га са;

 – ди вер си фи ка ци ја из во ра и пра ва ца снаб де ва ња при род ним 
га сом.

Сте пен ре а ли за ци је по је ди них стра те шких ци ље ва ће се пра-
ти ти ин ди ка то ри ма при ка за ним у таб. 58.

3.5.1. Ме ре у обла сти при род ног га са

Ме ре у обла сти при род ног гасa при мар но усме ре не ка обез-
бе ђе њу стра те шких ци ље ва об у хва та ју:

1. Ускла ђи ва ње ле ги сла ти ве са оба ве за ма пре у зе тим члан-
ством у Енер гет ској за јед ни ци

Скуп ак тив но сти ко ји пра ти ову ме ру од но си се на до но ше ње 
пла но ва и упут ста ва у ве зи са обез бе ђе њем си гур ног снаб де ва ња 
при род ним га сом, усло ве за при ступ мре жа ма за тран спорт при-
род ног га са, као и на усва ја ње но вог за кон ског окви ра у ве зи са 
ис тра жи ва њем и екс пло а та ци јом угљо во до ни ка, од но сно пра ви ла 
о из ве шта ва њу за ком па ни је ко је вр ше ис тра жи ва ња и екс пло а та-
ци ју наф те и га са. Та ко ђе, да би се обез бе ди ло не сме та но од ви ја ње 
про це са сер ти фи ка ци је опе ра то ра тран спорт ног си сте ма, нео п-
ход но је при сту пи ти из ме ни про пи са ко ји ма се уре ђу је рад Вла де, 
ми ни стар ста ва, рад и по сло ва ње јав них пред у зе ћа и дру гих про-
пи са нео п ход них за спро во ђе ње про це са сер ти фи ка ци је опе ра то ра 
тран спорт ног си сте ма.

2. Уна пре ђе ње ре гу ла тор не и тех нич ке осно ве за функ ци о ни-
са ње га со вод не ин фра струк ту ре 

Kључне ак тив но сти у окви ру ове ме ре су усва ја ње пра ви ла 
за рад тран спорт них си сте ма, ре ви зи ја и уна пре ђе ње ме то до ло ги је 
за од ре ђи ва ње це не при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног 
га са, опре ма ње тран спорт них га со вод них си сте ма мер но-акви зи-
ци о ном опре мом нео п ход ном за функ ци о ни са ње и раз вој тр жи шта 
при род ног га са, као и пре у зи ма ње мер них уре ђа ја и мер но-ре гу ла-
ци о них ста ни ца у објек ти ма по сто је ћих ку па ца, од но сно про из во-
ђа ча од стра не опе ра то ра ди стри бу тив них си сте ма.

3. Пла ни ра ње раз во ја га сне ин фра струк ту ре 
Ова ме ра се од но си на до но ше ње де се то го ди шњих пла но ва 

раз во ја тран спорт них и скла ди шних ка па ци те та, као и пе то го ди-
шњих пла но ва раз во ја ди стри бу тив них си сте ма, од но сно на ис тра-
жне ра до ве и из ра ду план ске до ку мен та ци је за бу ду ћи раз вој га со-
вод не ин фра струк ту ре.
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4. Ре ор га ни за ци ју сек то ра ди стри бу ци је при род ног га са
Ова ме ра об у хва та низ ак тив но сти усме ре них на раз вој до ма ћег тр жи шта при род ног га са кроз ре гу ла тор не и дру ге под сти ца је за 

укруп ња ва ње по сто је ћих ди стри бу тив них пред у зе ћа или њи хо во фу зи о ни са ње са дру гим ко му нал ним пред у зе ћи ма, а све у ци љу по сти-
за ње њи хо ве фи нан сиј ске одр жи во сти. 

5. Оства ри ва ње пла ни ра не про из вод ње при род ног га са у Ре пу бли ци Ср би ји
Ме ра об у хва та скуп тех нич ко-тех но ло шких и ор га ни за ци о них ак тив но сти ко је за циљ има ју по сти за ње оп ти мал не про из вод ње при-

род ног га са, чи ме се зна чај но до при но си си гур но сти снаб де ва ња до ма ћег тр жи шта. План про из вод ње га са рас тво ре ног у наф ти и сло-
бод ног га са за пе ри од до 2023. го ди не дат је у таб. 59.

По се бан скуп ме ра се од но си на уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти у про из вод њи, тран спор ту и ди стри бу ци ји при род ног га са. 
Ове ме ре по зи тив но ути чу на функ ци о ни са ње сек то ра при род ног га са у це ли ни и об у хва та ју:

 – уна пре ђе ње ефи ка сно сти про це са про из вод ње наф те и при род ног га са;
 – одр жа ва ње и ре ха би ли та ци ју тран спорт ног си сте ма;
 – одр жа ва ње и ре ха би ли та ци ју ди стри бу тив ног си сте ма.
На ве де не ме ре, за јед но са ак тив но сти ма ко је об у хва та ју, пред ви ђе ним ро ко ви ма за до но ше ње, ин сти ту ци ја ма од го вор ним за ре а ли за-

ци ју и ин ди ка то ри ма за пра ће ње су при ка за не у таб. 60 –63.

Таб. 58: Ин ди ка то ри за пра ће ње ефе ка та при ме не ме ра и ре а ли за ци је про је ка та у сек то ру при род ног га са
Стра те шки циљ Ин ди ка тор Опис На чин ра чу на ња

Обез бе ђе ње си гур ног снаб-
де ва ња до ма ћег тр жи шта 
при род ним га сом

(N-1) ин декс рас по ло-
жи во сти си сте ма 

Ин ди ка тор ука зу је на днев ну опе ра тив ну флек-
си бил ност га со вод ног си сте ма, као и спо соб ност 
си сте ма да од го во ри зах те ви ма по тро шње у екс-
трем ним усло ви ма.

N-1 = (тех нич ки ка па ци тет га со во да + ко ли чи на про из ве де-
ног га са + мак си мал на ис по ру ка из скла ди шта + мак си мал на 
ис по ру ка из ЛНГ  – мак си мал ни ка па ци тет снаб де ва ња)/Мак-
си мал на днев на по тро шња га са са ве ро ват но ћом по ја вљи ва ња 
јед ном у 20 го ди на х 100%.

Ус по ста вља ње до ма ћег и 
ре ги о нал ног тр жи шта при-
род ног га са

Отво ре ност тр жи шта Ин ди ка тор ука зу је на сте пен ли бе ра ли за ци је тр жи-
шта при род ног га са, а од но си се на ко ли чи ну при-
род ног га са ко ја се про да на сло бод ном тр жи шту .

Про цен ту ал ни од нос ко ли чи не при род ног га са про да тог на 
сло бод ном тр жи шту и укуп не по тро шње при род ног га са.

Ди вер си фи ка ци ја из во ра и 
пра ва ца снаб де ва ња при род-
ним га сом

Ин декс ди вер си фи ка-
ци је уво зних пра ва ца 
снаб де ва ња (ИДУПС) 

Ин декс да је ме ру ди вер си фи ка ци је уво зних пра ва-
ца снаб де ва ња, а за ви си од рас по ло жи вих ка па ци-
те та ин тер ко нек ци ја. 

Збир ква дра та про цен ту ал ног уче шћа по је ди них ин тер ко нек-
ци ја и ис по ру ка са ЛНГ тер ми на ла.
Што је вредност индекса мања, то је већа диверсификација 
праваца снабдевања.

Таб. 59: План про из вод ње при род ног га са за пе ри од 2017 –2023. го ди на (хиљ. m3)
Пла ни ра на про из вод ња га са 

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
516.632 469.781 429.924 397.369 364.912 343.522 322.353

Таб. 60: Ме ре за обез бе ђе ње си гур ног снаб де ва ња до ма ћег тр жи шта при род ним га сом
Стра те шки циљ: Обез бе ђе ње си гур ног снаб де ва ња до ма ћег тр жи шта при род ним га сом

Ме ра Ак тив ност Рок за из вр ше ње Од го вор ни су бје кат Ин ди ка тор ак тив но сти
Ускла ђи ва ње ле ги-
сла ти ве са оба ве за ма 
пре у зе тим члан ством у 
Енер гет ској за јед ни ци

До но ше ње уред бе о утвр ђи ва њу пре вен тив ног ак ци о ног 
пла на ра ди обез бе ђи ва ња си гур но сти снаб де ва ња при-
род ним га сом.

2018. годинa ми ни стар ство над ле жно за по сло-
ве ру дар ства и енер ге ти ке (Сек тор 
за наф ту и гас)

До нет про пис ускла ђен са 
Уред бом 994/2010. 

До но ше ње уред бе о утвр ђи ва њу кри зног пла на ра ди 
обез бе ђи ва ња си гур но сти снаб де ва ња при род ним га сом.

2018. годинa ми ни стар ство над ле жно за по сло-
ве ру дар ства и енер ге ти ке (Сек тор 
за наф ту и гас)

До нет про пис ускла ђен са 
Уред бом 994/2010.

Tрaнспoнoвање Дирeк тиве 94/22/EЗ у склaду сa дру гим 
рeвидирaним Нaциoнaлним прoгрaмoм зa усвajaњe 
прaвних тeкoвинa EУ (НПAA), усво је ним у но вем бру 
2016. гoдинe.

2018. годинa ми ни стар ство над ле жно за по сло-
ве ру дар ства и енер ге ти ке (Сек тор 
за наф ту и гас и Сек тор за ге о ло-
ги ју и ру дар ство)

Из вр ше но трaнспoнoвање 
Дирeк тиве 94/22/EЗ у склaду 
сa дру гим рeвидирaним 
Нaциoнaлним прoгрaмoм зa 
усвajaњe прaвних тeкoвинa EУ.

До но ше ње пра вил ни ка о из ве шта ју о по сло ва њу ком-
па ни ја ко ја вр ше ис тра жи ва ња и екс пло а та ци ју наф те 
и га са.

2018. годинa ми ни стар ство над ле жно за по сло-
ве ру дар ства и енер ге ти ке (Сек тор 
за наф ту и гас и Сек тор за ге о ло-
ги ју и ру дар ство)

Усво јен про пис ускла ђен са 
Ди рек ти вом 2013/30/EУ  – чл. 
20 –22. 

Пла ни ра ње раз во ја га-
сне ин фра струк ту ре

До но ше ње де се то го ди шњег пла на раз во ја тран спорт ног 
си сте ма (до но си се сва ке го ди не).

2017 –2023. годинa Опе ра то ри тран спорт ног си сте ма 
 – ОТС (Тран спорт гас Ср би ја д.о.о. 
и „Yugo ros gaz-Tran sport” d.o.o.), 
АЕРС

До би је на са гла сност АЕРС.

До но ше ње де се то го ди шњег планa раз во ја скла ди шта 
при род ног га са (до но си се сва ке го ди не).

2017 –2023. годинa Опе ра тор скла ди шта при род ног 
га са (ОСПГ)

До ку мент до ста вљен АЕРС.

До но ше ње пла но ва раз во ја ди стри бу тив ног си сте ма (до-
но си се сва ке го ди не за пе ри од од пет го ди на).

2017 –2023. годинa Опе ра то ри ди стри бу тив ног си сте-
ма (ОДС)

До ку мент јав но до сту пан

Уна пре ђе ње ре гу ла тор-
не и тех нич ке осно ве за 
функ ци о ни са ње га со-
вод не ин фра струк ту ре

До но ше ње пра ви ла о ра ду тран спорт ног си сте ма при-
род ног га са.

2018. годинa ОТС  – Тран спорт гас Ср би ја д.о.о., 
АЕРС

До би је на са гла сност АЕРС на 
до ку мент.

Укљу чи ва ње по ступ ка из да ва ња енер гет ске до зво ле за 
из град њу обје ка та за тран спорт при род ног га са, обје ка та 
за ди стри бу ци ју при род ног га са, обје ка та за скла ди ште-
ње при род ног га са и ди рект них га со во да у елек трон ске 
услу ге Е-пор та ла.

2018. го ди на ми ни стар ство над ле жно за по-
сло ве ру дар ства и енер ге ти ке, 
Кан це ла ри ја за ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је и елек трон ску упра ву, 
При вред на ко мо ра Ср би је

Ус по ста вље на елек трон ска 
услу га на пор та лу Е-упра ве.

Таб. 61: Ме ре за ус по ста вља ње до ма ћег и ре ги о нал ног тр жи шта при род ног га са
Стра те шки циљ: Ус по ста вља ње до ма ћег и ре ги о нал ног тр жи шта при род ног га са

Ме ра Ак тив ност Рок за из вр ше ње Од го вор ни су бје кат Ин ди ка тор ак тив но сти
Ускла ђи ва ње ле ги-
сла ти ве са оба ве за ма 
пре у зе тим члан ством у 
Енер гет ској за јед ни ци.

До но ше ње Уред бе о усло ви ма ис по ру ке и снаб де ва ња 
при род ним га сом.

2018. годинa ми ни стар ство над ле жно за по сло-
ве ру дар ства и енер ге ти ке (Сек тор 
за наф ту и гас)

До нет про пис ускла ђен са Ди-
рек ти вом 2009/73/ЕЗ, Уред бом 
715/2009 и Уред бом 994/2010.
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Стра те шки циљ: Ус по ста вља ње до ма ћег и ре ги о нал ног тр жи шта при род ног га са
Ме ра Ак тив ност Рок за из вр ше ње Од го вор ни су бје кат Ин ди ка тор ак тив но сти

Обез бе ђе ње прав ног 
окви ра за вр ше ње 
про це са сер ти фи ка ци је 
опе ра то ра тран спорт ног 
си сте ма.

Из ме на про пи са ко ји ма се уре ђу је рад Вла де, ми ни-
стар ста ва, рад и по сло ва ње јав них пред у зе ћа и дру гих 
про пи са нео п ход них за спро во ђе ње про це са сер ти фи ка-
ци је опе ра то ра тран спорт ног си сте ма.

2018. годинa Вла да, На род на скуп шти на, 
ми ни стар ство над ле жно за по сло-
ве ру дар ства и енер ге ти ке 

Спро ве ден по сту пак сер ти фи-
ка ци је и из вр ше на сер ти фи ка-
ци ја опе ра то ра тран спорт ног 
си сте ма при род ног га са од 
стра не АЕРС.

Уна пре ђе ње ре гу ла тор-
не и тех нич ке осно ве за 
функ ци о ни са ње га со-
вод не ин фра струк ту ре

Ре ви зи ја и уна пре ђе ње Ме то до ло ги ја за од ре ђи ва ње це-
не при сту па си сте му за ди стри бу ци ју при род ног га са.

2020. го ди на АЕРС Усво је на но ва Ме то до ло ги ја 
ко ја про мо ви ше еко но ми ју 
оби ма и под сти че ефи ка сност 
у ра ду ди стри бу тив них пред-
у зе ћа.

Oпремање тран спорт них га со вод них си сте ма мер но-
акви зи ци о ном опре мом (мер на опре ма, мер на и опе ра-
тив на плат фор ма, SCA DA) нео п ход ном за функ ци о ни-
са ње и раз вој тр жи шта.

2020. го ди на ОТС  – Тран спорт гас Ср би ја д.о.о. Про цен ту ал на по кри ве ност из-
ла за са тран спорт ног си сте ма 
мер но-акви зи ци о ном опре мом 
(тре нут но 34% у си сте му 
ОТС  – Тран спорт гас Ср би ја 
д.о.о и 100% у си сте му ОТС  – 
Yugоrоsgaz-Тран спорт д.о.о.).

До но ше ње пла но ва пре у зи ма ња мер них уре ђа ја и 
мер но-ре гу ла ци о них ста ни ца у објек ти ма по сто је ћих 
ку па ца, од но сно про из во ђа ча.

До 2020. го ди не ОДС Усво је ни пла но ви пре у зи ма ња 
од стра не осни ва ча ди стри бу-
тив них пред у зе ћа.

Ре ор га ни за ци ја сек то ра 
ди стри бу ци је при род-
ног га са

Ана ли за по сло ва ња и пред ла га ње ме ра за кон со ли да-
ци ју сек то ра ди стри бу ци је при род ног га са и ре ор га-
ни за ци ју ди стри бу тив них пред у зе ћа са не га тив ним 
фи нан сиј ским би лан си ма по сло ва ња.

2018 –2021. го ди на ми ни стар ство над ле жно за по сло-
ве ру дар ства и енер ге ти ке
Јединице локалне самоуправе

Усво је ни пла но ви ре ор га ни-
за ци је од стра не осни ва ча 
ди стри бу тив них пред у зе ћа.

Таб. 62: Ме ре за ди вер си фи ка ци ју из во ра и пра ва ца снаб де ва ња при род ним га сом
Стра те шки циљ: Диверсификацијa из во ра и пра ва ца снаб де ва ња при род ним га сом

Ме ра Ак тив ност Рок за из вр ше ње Од го вор ни су бје кат Ин ди ка тор ак тив но сти
Пла ни ра ње раз во ја га-
сне ин фра струк ту ре.

Из ра да сту ди ја оправ да но сти из град ње ма ги страл них 
га со во да до гра ни ца са Ру му ни јом, Хр ват ском, Цр ном 
Го ром, Ма ке до ни јом и Бо сном и Хер це го ви ном.

2020 –2023. го ди на ОТС (Тран спорт гас Ср би ја д.о.о.)
министарство надлежно за посло-
ве рударства и енергетике

Ура ђе не сту ди је оправ да но сти.

Из ра да сту ди је оправ да но сти из град ње ком пре сор ских 
ста ни ца.

2020 –2023. го ди на ОТС (Тран спорт гас Ср би ја д.о.о.)
министарство надлежно за посло-
ве рударства и енергетике

Ура ђе не сту ди је оправ да но сти.

Ге о ло шка ис тра жи ва ња и из ра да сту ди је оправ да но сти 
из град ње под зем ног скла ди шта га са Ите беј.

2018 –2021. го ди на ОТС (Тран спорт гас Ср би ја д.о.о.)
министарство надлежно за посло-
ве рударства и енергетике

Ура ђе на сту ди ја оправ да но сти.

Ге о ло шка ис тра жи ва ња и из ра да сту ди је оправ да но сти 
из град ње под зем ног скла ди шта га са Тил ва.

2020 –2023. го ди на ОТС (Тран спорт гас Ср би ја д.о.о.)
министарство надлежно за посло-
ве рударства и енергетике

Ура ђе на сту ди ја оправ да но сти.

Таб. 63: Ме ре за уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти у про из вод њи, тран спор ту и ди стри бу ци ји при род ног га са

Ме ра Ак тив ност Рок за из вр ше ње Од го вор ни су бје кат Ин ди ка тор за пра ће ње  
енер гет ске ефи ка сно сти

Уна пре ђе ње про це са про из вод ње наф те и 
при род ног га са.

Уво ђе ње ефи ка сни јих тех но ло ги ја и 
оп ти ми за ци ја про из вод ње наф те и 
при род ног га са. 

2017 –2023. го ди на НИС а.д. Спе ци фич на по тро шња при род ног га са при 
про из вод њи наф те и при род ног га са:
2015. године: 66,67 m3/тен (РЗС, Укупан 
енергетски биланс за 2015. годину).

Одр жа ва ње и ре ха би ли та ци ја тран спорт-
ног си сте ма, 
укљу чу ју ћи и ре ви та ли за ци ју ком пре сор-
ске ста ни це.

Ди јаг но сти ка ста ња по сто је ће тран-
спорт не ин фра струк ту ре, за ме на 
кри тич них де о ни ца и ин ве сти ци о но 
одр жа ва ње опре ме и ин ста ла ци ја.

2017 –2023. го ди на Опе ра то ри тран-
спорт ног си сте ма 

Про цен ту ал но уче шће гу би та ка у тран спор-
то ва ној ко ли чи ни при род ног га са: 
2015. го ди не: 0,32% (АЕРС,  
Из ве штај за 2015.) 
Же ље на вред ност у 2023. го ди ни: 0,3% .

Одр жа ва ње и ре ха би ли та ци ја ди стри бу-
тив ног си сте ма.

Ди јаг но сти ка ста ња по сто је ће ди-
стри бу тив не ин фра струк ту ре, за ме на 
кри тич них де о ни ца и ин ве сти ци о но 
одр жа ва ње опре ме и ин ста ла ци ја.

2017 –2023. го ди на Опе ра то ри ди стри-
бу тив ног си сте ма

Про цен ту ал но уче шће гу би та ка у ди стри бу-
и ра ној ко ли чи ни при род ног га са 
2015. го ди не: 0,57% укуп но, у по је ди ним 
ди стри бу ци ја ма зна чај но ло ши је (АЕРС, 
Из ве штај за 2015.). 
Же ље на вред ност у 2023. го ди ни: 
< 0,5% укуп но, < 2% за сва ку по је ди нач ну 
ди стри бу ци ју.

3.5.2. Про јек ти у обла сти при род ног га са

П.21. Про је кат га сне ин тер ко нек ци је Ср би ја –Бу гар ска, ма ги страл ни га со вод МГ-10 Ниш –Ди ми тров град (гра ни ца са Бу гар ском)
Про је кат ин тер ко нек ци је Ср би ја –Бу гар ска се на ла зи на Је дин стве ној ли сти ин фра струк тур них про је ка та у обла сти енер ге ти ке, 

При о ри тет ној ли сти ин фра струк тур них енер гет ских про је ка та (PE CI ли сти), Ли сти про је ка та од за јед нич ког ин те ре са (PCI ли сти) и Ли-
сти про је ка та за по ве за ност га сом сред ње и сточ не и ју го и сточ не Евро пе (CE SEC ли сти).
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Таб. 64: Основ не ка рак те ри сти ке про јек та

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Опис Ефек ти ре а ли за ци је на осно ву  
рас по ло жи ве до ку мен та ци је

Вред ност про јек та и из вор  
фи нан си ра ња

Ма ги страл ни јед но цев-
ни га со вод ду жи не 109 
km, преч ни ка DN 700, 
тех нич ког ка па ци те та 1,8 
ми ли јар ди m3/го ди шње, 
мак си мал ни рад ни при ти-
сак 55 bar

МГ-10 Ниш  – Ди ми тров град пред ста вља ин фра струк тур ну осно ву 
за ус по ста вља ње га сне ин тер ко нек ци је са Ре пу бли ком Бу гар ском. 
При мар ни тех нич ки еле мен ти га со во да су це во вод, објек ти и пра те-
ћа ин фра струк ту ра. Са став ни део га со во да чи не:
 – 2 при мо пре дај не и чи стач ке ста ни це (ППС)  – на ло ка ци ји у бли-
зи ни др жав не гра ни це и у окви ру по сто је ћег ГРЧ „Ниш 2”.
 – 6 блок ста ни ца
 – 2 чи стач ке ста ни це у окви ру ППС
 – 4 глав не мер но ре гу ла ци о не ста ни це (ГМРС) и то: ГМРС „Ниш 2” 
ка па ци те та 30.000 m³/h, ГМРС „Бе ла па лан ка 2” ка па ци те та 3.000 
m³/h, ГМРС „Пи рот” ка па ци те та 35.000 m³/h, ГМРС „Ди ми тров-
град” ка па ци те та 7.000 m³/h
 – Уре ђа ји ка тод не за шти те ли ниј ског де ла га со во да
 – Уређаји и опрема за потребе даљинског надзора и управљања 
постројењима 

Обез бе ђе ње но вог прав ца снаб-
де ва ња
По ве ћа ње рас по ло жи вих ко ли чи на 
при род ног га са из уво за за 38% (са 
12,96 ми ли о на m3/дан на 17,89 ми-
ли о на m3/дан).
У од но су на мак си мал ну днев но 
уве зе ну ко ли чи ну у пе ри о ду 2011 –
2015. го ди не за по тре бе ку па ца у 
Ре пу бли ци Ср би ји (11,2 ми ли о на 
m3/дан), ова ин тер ко нек ци ја по кри-
ва 44% по тре ба за уво зом.

85,5 ми ли о на €
Прет при ступ ни ЕУ фон до ви, кре дит 
и бу џет Ре пу бли ке Ср би је
(из вор по да тка: ЈП Ср би ја гас)

Таб. 65: Ути цај про је ка та на оства ре ње стра те шких ци ље ва

Стра те шки циљ Опис Вред ност ин ди ка то ра по 
ре а ли за ци ји про јек та

Про ме на у од но су  
на 2015. го ди ну

Обез бе ђе ње си гур ног 
снаб де ва ња до ма ћег тр жи-
шта при род ним га сом 

Зна чај но се уна пре ђу је; До дат ни улаз при род ног га са у мре жу по ве ћа ва си гур ност снаб де ва ња, 
по у зда ност ра да си сте ма и отва ра мо гућ ност на бав ке при род ног га са из дру гих из во ра.

(N-1) = 64,3% +86%

Ус по ста вља ње до ма ћег 
и ре ги о нал ног тр жи шта 
при род ног га са

Уна пре ђу је се; Отва ра мо гућ ност сма ње ња тран зит них тро шко ва и га си фи ка ци је под руч ја ис-
точ не и ју жне Ср би је. Пред ста вља пред у слов за ства ра ње ре ги о нал ног тр жи шта при род ног га са. 
По тен ци јал но по ве ћа ње бро ја уче сни ка на тр жи шту.

 –  –

Ди вер си фи ка ци ја из во ра и 
пра ва ца снаб де ва ња при-
род ним га сом

Зна чај но се уна пре ђу је; Уво ди се но ви пра вац снаб де ва ња. Отва ра се мо гућ ност за снаб де ва ње 
при род ним га сом из Ру си је и дру гих пра ва ца снаб де ва ња тзв. Ју жни ко ри дор (Азер беј џан, теч ни 
при род ни гас из тер ми на ла у Грч кој и др.). 

ИДУПС = 6007 -39,9%

Таб. 66: Ста тус про јек та
Про је кат Ста тус при пре ме про јек та Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја

Mагистрални га со вод МГ-10 
Ниш –Ди ми тров град (гра ни ца 
са Бу гар ском)

Ура ђен ППППН са еле мен ти ма де таљ не 
ре гу ла ци је

Идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, сту ди ја про це не 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска до зво ла, про је кат за 
из во ђе ње, про је кат из ве де ног објек та све у скла ду са зах те ви ма За ко на о пла ни ра њу и из град њи, 
енер гет ска до зво ла у скла ду са За ко ном о енер ге ти ци, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу.

Таб. 67: Ди на ми ка ре а ли за ци је ак тив но сти у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС
Про је кат:

Mагистрални гасовод МГ-10 Ниш –Димитровград Од го вор ни су бје кат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Ис тра жни ра до ви Тран спорт гас Ср би ја д.о.о. х
Идеј но ре ше ње и ло ка циј ска до зво ла Тран спорт гас Ср би ја д.о.о. х
Сту ди ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и дру штво Тран спорт гас Ср би ја д.о.о. х
Ре ша ва ње имо вин ско-прав них по сло ва ми ни стар ство над ле жно за по сло ве фи нан си ја, Тран-

спорт гас Ср би ја д.о.о. х

Идеј ни про је кат и сту ди ја оправ да но сти Тран спорт гас Ср би ја д.о.о. х
Енер гет ска до зво ла ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ру дар ства и 

енер ге ти ке х

Про је кат за гра ђе вин ску до зво лу и гра ђе вин ска до зво ла Тран спорт гас Ср би ја д.о.о. х
Из ра да тен дер ске до ку мен та ци је ми ни стар ство над ле жно за по сло ве фи нан си ја  – Сек-

тор за уго ва ра ње и фи нан си ра ње про гра ма из сред-
ста ва ЕУ (ЦФЦУ), Тран спорт гас Ср би ја д.о.о.

х х

Про је кат за из во ђе ње Тран спорт гас Ср би ја д.о.о. х x
Из град ња  – х х

П.22. Пројекaт га сне ин тер ко нек ци је Ср би ја –Хр ват ска, ма ги страл ни га со вод МГ – 08 Го спо ђин ци (Фу тог)  – Со тин (гра ни ца са Хр-
ват ском)

Про је кат га сне ин тер ко нек ци је Ср би ја –Хр ват ска се на ла зи на Је дин стве ној ли сти ин фра струк тур них про је ка та у обла сти енер ге ти-
ке, При о ри тет ној ли сти ин фра струк тур них енер гет ских про је ка та (PMI ли сти), Ли сти про је ка та од за јед нич ког ин те ре са (PCI ли сти) и 
Ли сти про је ка та за по ве за ност га сом сред ње и сточ не и ју го и сточ не Евро пе (CE SEC ли сти).

Таб. 68: Основ не ка рак те ри сти ке про јек та

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Опис Ефек ти ре а ли за ци је на осно ву рас-
по ло жи ве до ку мен та ци је

Вред ност про јек та и из вор  
фи нан си ра ња

Ма ги страл ни јед но цев ни 
га со вод ду жи не 95 km, 
преч ни ка DN600, ка па-
ци те та 1,5 ми ли јар ди m3/
го ди шње
Пројектовани притисак 
75 bar

Ма ги страл ни га со вод МГ-08 Го спо ђин ци (Фу тог)  – Со тин пред-
ста вља ин фра струк тур ну осно ву за ус по ста вља ње га сне ин тер ко-
нек ци је са Ре пу бли ком Хр ват ском. При мар ни тех нич ки еле мен ти 
га со во да су це во вод, објек ти ко ји су са став ни део га со во да и пра-
те ћа ин фра струк ту ра. Са став ни део га со во да пред ста вља ју сле де ћи 
објек ти и ин ста ла ци је:
 – 1 при мо пре дај на и чи стач ка ста ни ца на ло ка ци ји у бли зи ни др-
жав не гра ни це;
 – Блок ста ни це;
 – Уре ђа ји ка тод не за шти те ли ниј ског де ла га со во да;
 – Уређаји и опрема за потребе даљинског надзора и управљања 
постројењима.

Обез бе ђе ње до дат ног прав ца снаб-
де ва ња
По ве ћа ње рас по ло жи вих ко ли чи на 
при род ног га са из уво за за 31% 
(са 12,96 ми ли о на m3/дан на 17,06 
ми ли о на m3/дан).
У односу на максималну дневно 
увезену количину у периоду 
2011 –2015. године за потребе 
купаца у Србији (11,2 милиона m3/
дан) ова интерконекција покрива 
37% потреба.

60 ми ли о на € (из вор по да тка: ЈП 
Ср би ја гас)
Претприступни ЕУ фондови, буџет 
Републике Србије и други извори 
финансирања

На по ме на: Раз ра дом кон цеп ци је про јек та ин тер ко нек ци је Ср би ја –Хр ват ска, у са рад њи са хр ват ском стра ном, усво је на је по чет на тач ка у Го спо ђин ци ма, чи ме је уве ћа на ду жи на га со-
во да, на осно ву че га је на ста ла раз ли ка у вред но сти про јек та из ме ђу да те и оне из Је дин стве не ли сте ин фра струк тур них про је ка та у обла сти енер ге ти ке (ви де ти таб. 129).



48 Број 104 22. новембар 2017.

Таб. 69: Ути цај про је ка та на оства ре ње стра те шких ци ље ва

Стра те шки циљ Опис Вред ност ин ди ка то ра по 
ре а ли за ци ји про јек та

Про ме на у од но су  
на 2015. го ди ну

Обез бе ђе ње си гур ног 
снаб де ва ња до ма ћег тр жи-
шта при род ним га сом 

Зна чај но се уна пре ђу је; До дат ни улаз при род ног га са у мре жу по ве ћа ва си гур ност ње ног функ-
ци о ни са ња и отва ра мо гућ ност на бав ке при род ног га са из дру гих из во ра. 

(N-1) = 58,9% +70,9%

Ус по ста вља ње до ма ћег 
и ре ги о нал ног тр жи шта 
при род ног га са

Уна пре ђу је се; Отва ра мо гућ ност сма ње ња тран зит них тро шко ва. Пред ста вља пред у слов за 
ства ра ње ре ги о нал ног тр жи шта при род ног га са. По тен ци јал но по ве ћа ње бро ја уче сни ка на 
тр жи шту.

 –  –

Ди вер си фи ка ци ја из во ра и 
пра ва ца снаб де ва ња при-
род ним га сом

Уна пре ђу је се; Отва ра мо гућ ност за до би ја ње ал тер на тив ног из во ра и прав ца снаб де ва ња ал жир-
ским га сом из прав ца Ре пу бли ке Ита ли је пре ко Ре пу бли ке Хр ват ске или пре ко бу ду ћег тер ми на-
ла за теч ни при род ни гас у Ре пу бли ци Хр ват ској (пред ви ђе ни ка па ци тет 5 –6 ми ли јар ди m3), а за 
по тре бе по тро ша ча у Ре пу бли ци Ср би ји.

ИДУПС = 6348 -36,5%

Таб. 70: Ста тус про јек та
Про је кат Ста тус при пре ме про јек та Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја

МГ – 08 Го спо ђин ци/Фу тог –
Со тин (гра ни ца са Хр ват ском)

Тра са на ни воу ге не рал ног про јек та. Про стор ни план под руч ја по себ не на ме не, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди ја оправ-
да но сти, идеј ни про је кат, сту ди ја про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, про је кат за гра ђе вин ску 
до зво лу, гра ђе вин ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње, про је кат из ве де ног објек та све у скла ду са 
зах те ви ма За ко на о пла ни ра њу и из град њи, енер гет ска до зво ла у скла ду са За ко ном о енер ге ти ци, 
тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу.

Таб. 71: Ди на ми ка ре а ли за ци је ак тив но сти у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС
Про је кат:

МГ – 08 Госпођинци/Футог –Сотин  
(граница са Хрватском)

Од го вор ни су бје кат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

При пре ма план ске до ку мен та ци је

Тран спорт гас Ср би ја д.о.о.

х
Ис тра жни ра до ви х
Идејно решење и локацијска дозвола х
Студија о процени утицаја на животну средину и друштво х
Решавање имовинско-правних послова x x х
Идејни пројекат и студија оправданости х
Енергетска дозвола х
Пројекат за грађевинску дозволу и грађевинска дозвола x
Израда тендерске документације х
Пројекат за извођење
Изградња  –

П.23. Пројекaт га сне ин тер ко нек ци је Ср би ја –Ру му ни ја, га со вод Мо крин –Арад (гра ни ца са Ру му ни јом)
Про је кат га сне ин тер ко нек ци је Ср би ја –Ру му ни ја се на ла зи на Је дин стве ној ли сти ин фра струк тур них про је ка та у обла сти енер ге ти ке.

Таб. 72: Основ не ка рак те ри сти ке про јек та

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Опис Ефек ти ре а ли за ци је на осно ву  
рас по ло жи ве до ку мен та ци је

Вред ност про јек та и из вор  
фи нан си ра ња

Ма ги страл ни јед но цев-
ни га со вод ду жи не 6 
km, преч ни ка DN 600, 
тех нич ког ка па ци те та 1,6 
ми ли јар ди m3/го ди шње,
максимални радни прити-
сак 50 bar

Ма ги страл ни га со вод Мо крин –Арад пред ста вља ин фра струк тур-
ну осно ву за ус по ста вља ње га сне ин тер ко нек ци је са Ру му ни јом. 
При мар ни тех нич ки еле мен ти га со во да су це во вод, објек ти ко ји 
су са став ни део га со во да и пра те ћа ин фра струк ту ра. Са став ни део 
га со во да пред ста вља ју сле де ћи објек ти и ин ста ла ци је:
 – 1 при мо пре дај на и 2 чистачкe станицe
 – Блок ста ни це
 – Уре ђа ји ка тод не за шти те ли ниј ског де ла га со во да
 – Уређаји и опрема за потребе даљинског надзора и управљања 
постројењима

По ве ћа ње рас по ло жи вих ко ли чи на 
при род ног га са из уво за за 34% 
(са 12,96 ми ли о на m3/дан на 17,34 
ми ли о на m3/дан).
У односу на максималну дневно 
увезену количину у периоду 
2011 –2015. године за потребе 
купаца у Србији (11,2 милиона m3/
дан) ова интерконекција покрива 
39% потреба.

Про це ње на вред ност про јек та 85 ми-
ли о на € (из вор по да тка: Mar ket re port: 
Ser bia na tu ral gas sec tor: pro spects, 
mar ket struc tu re and stra tegy, 22 August 
2016, EY)
Део у Ср би ји 6 ми ли о на € (из вор по да-
тка: ЈП Ср би ја гас)
Претприступни ЕУ фондови, буџет 
Републике Србије и други извори 
финансирања

На по ме на: Раз ра дом кон цеп ци је про јек та ин тер ко нек ци је Ср би ја –Ру му ни ја, у са рад њи са ру мун ском стра ном, пред ви ђе на је мер на ста ни ца на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, 
на осно ву че га је на ста ла раз ли ка у вред но сти про јек та из ме ђу да те и оне из Је дин стве не ли сте ин фра струк тур них про је ка та у обла сти енер ге ти ке (ви де ти таб. 129).

Таб. 73: Ути цај про је ка та на оства ре ње стра те шких ци ље ва

Стра те шки циљ Опис Вред ност ин ди ка то ра по  
ре а ли за ци ји про јек та

Про ме на у од но су  
на 2015. го ди ну

Обез бе ђе ње си гур ног снаб де ва ња 
до ма ћег тр жи шта при род ним га сом 

Зна чај но се уна пре ђу је; До дат ни улаз при род ног га са у мре жу по ве ћа ва си гур ност 
снаб де ва ња, по у зда ност функ ци о ни са ња си сте ма и отва ра мо гућ ност на бав ке при-
род ног га са из дру гих из во ра. Зна чај но рас те ре ће ње основ ног ма ги страл ног прав ца 
Хор гош –Ба тај ни ца.

(N-1) = 60,6% +76%

Ус по ста вља ње до ма ћег и ре ги о нал-
ног тр жи шта при род ног га са

Уна пре ђу је се; Отва ра мо гућ ност сма ње ња тран зит них тро шко ва. Пред ста вља пред у-
слов за ства ра ње ре ги о нал ног тр жи шта при род ног га са. По тен ци јал но по ве ћа ње бро ја 
уче сни ка на тр жи шту. Отва ра мо гућ ност укљу чи ва ње по сто је ћег и бу ду ћих скла ди-
шта га са у ре ги о нал но тр жи ште при род ног га са.

 –  –

Ди вер си фи ка ци ја из во ра и пра ва ца 
снаб де ва ња при род ним га сом

Уна пре ђу је се; По себ но у слу ча ју ре а ли за ци је тран скон ти нен тал них про јек та снаб де-
ва ња при род ним га сом тра сом пре ко Ру му ни је.

ИДУПС = 6224 -37,7%

Таб. 74: Ста тус про јек та
Про је кат Ста тус при пре ме про јек та Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја

Пројекaт га сне ин тер ко нек ци-
је Ср би ја –Ру му ни ја, га со вод 
Мо крин –Арад (гра ни ца са 
Ру му ни јом)

Тра са на ни воу ге не рал ног 
про јек та.

Про стор ни план под руч ја по себ не на ме не, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди ја оправ да но сти, идеј ни 
про је кат, сту ди ја про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска до зво ла, 
про је кат за из во ђе ње, про је кат из ве де ног објек та све у скла ду са зах те ви ма За ко на о пла ни ра њу и из град њи, 
енер гет ска до зво ла у скла ду са За ко ном о енер ге ти ци, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу.
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Таб. 75: Ди на ми ка ре а ли за ци је ак тив но сти у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС

Про је кат:
Гаснa интерконекцијa Србија –Румунија Од го вор ни су бје кат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

При пре ма план ске до ку мен та ци је

Тран спорт гас Ср би ја д.о.о.

x
Ис тра жни ра до ви x
Идејно решење и локацијска дозвола x
Студија о процени утицаја на животну средину и друштво x
Решавање имовинско-правних послова x
Идејни пројекат и студија оправданости x
Енергетска дозвола
Пројекат за грађевинску дозволу и грађевинска дозвола
Израда тендерске документације
Пројекат за извођење
Изградња  –

П.24. Пројекaт про ши ре ња ка па ци те та под зем ног скла ди шта га са Ба нат ски Двор

Таб. 76: Основ не ка рак те ри сти ке про јек та

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Опис Ефек ти ре а ли за ци је на осно ву  
рас по ло жи ве до ку мен та ци је

Вред ност про јек та и из вор  
фи нан си ра ња

Про ши ре ње тех нич ког 
ка па ци те та скла ди шта на 
800 –1.000 ми ли о на m3 са 
ка па ци те том днев ног по-
вла че ња до 10 ми ли о на m3 
при род ног га са

Про ши ре ње под зем ног скла ди шта при род ног га са у Ба нат-
ском Дво ру са са да шњег ка па ци те та од 450 ми ли о на m3 на 
ка па ци тет од 800 ми ли о на до 1 ми ли јар де m3 са мак си мал ним 
тех нич ким ка па ци те том про из вод ње од 9,96 ми ли о на m3/дан 
(415.000 m3/h) и мак си мал ним тех нич ким ка па ци те том ути ски-
ва ња од 5,52 ми ли о на m3/дан (230.000 m3/h).

Удво стру че ње рас по ло жи вих ко ли чи на при-
род ног га са до ступ них из скла ди шта (са 5 
ми ли о на m3/дан на 10 ми ли о на m3/дан).
У односу на максималну дневно увезену 
количину у периоду 2011 –2015. године за 
потребе купаца у Републици Србији (11,2 
милиона m3/дан) додатни капацитет покрива 
44,6% потреба.

65 ми ли о на €
Про јект но фи нан си ра ње
(извор податка: ЈП Србијагас)

Таб. 77: Ути цај про је ка та на оства ре ње стра те шких ци ље ва

Стра те шки циљ Опис Вред ност ин ди ка то ра  
по ре а ли за ци ји про јек та

Про ме на у од но су  
на 2015. го ди ну

Обез бе ђе ње си гур ног снаб де ва ња до-
ма ћег тр жи шта при род ним га сом 

Зна чај но се уна пре ђу је се; Про јек том се зна чај но по ве ћа ва ју рас по ло жи ве ко ли чи не 
при род ног га са у пе ри о ди ма мак си мал не днев не по тро шње.

(N-1) = 66,6% +93,3%

Ус по ста вља ње до ма ћег и ре ги о нал ног 
тр жи шта при род ног га са

Уна пре ђу је се; До дат ни скла ди шни ка па ци те ти, за јед но са пред ви ђе ним ин тер-
ко нек ци ја ма, отва ра ју мо гућ ност њи хо вог ко ри шће ња на ре ги о нал ном тр жи шту 
при род ног га са. 

 –  –

Ди вер си фи ка ци ја из во ра и пра ва ца 
снаб де ва ња при род ним га сом

Не ма ути ца ја  –  –

Таб. 78: Ста тус про јек та
Про је кат Ста тус при пре ме про јек та Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја

Про ши ре ње ка па ци те та под зем ног 
скла ди шта га са Ба нат ски Двор

Ни во ге не рал ног про јек та Про стор ни план под руч ја по себ не на ме не, идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди ја оправ да но сти, 
идеј ни про је кат, сту ди ја про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе-
вин ска до зво ла, про је кат за из во ђе ње, про је кат из ве де ног објек та све у скла ду са зах те ви ма За ко на о 
пла ни ра њу и из град њи, енер гет ска до зво ла у скла ду са За ко ном о енер ге ти ци, тен дер ска до ку мен та ци ја 
за из град њу.

Таб. 79: Ди на ми ка ре а ли за ци је ак тив но сти у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС
Про је кат:

Проширење капацитета подземног складишта гаса Банатски Двор Од го вор ни су бје кат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Ис тра жни ра до ви

Опе ра тор скла ди шта при род ног 
га са (Под зем но скла ди ште га са 
„Ба нат ски Двор” д.о.о. Но ви Сад)

х
Идеј но ре ше ње и ло ка циј ска до зво ла х х
Студија о процени утицаја на животну средину х х
Решавање имовинско-правних послова х х
Идејни пројекат и студија оправданости х
Енергетска дозвола х
Пројекат за грађевинску дозволу и грађевинска дозвола х
Израда тендерске документације х
Пројекат за извођење х x
Изградња  – х х
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П.25. Из град ња ма ги страл них, раз вод них и ди стри бу тив них га со во да

Таб. 80: Основ не ка рак те ри сти ке про јек та (из во ри по да тка: до ку мен та ци ја ЈП Ср би ја гас и Ју го рос газ ад, Mar ket re port: Ser bia na-
tu ral gas sec tor: pro spects, mar ket struc tu re and stra tegy, 22 August 2016, EY) То ком 2017. го ди не ни је пред ви ђе но ко ри шће ње сред ста ва из 
бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. У на ред ним го ди на ма сред ства из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је ће би ти обез бе ђе на у окви ру утвр ђе них ли ми та у 
скла ду са би лан сним мо гућ но сти ма бу џе та Ре пу бли ке Ср би је.

Про је кат Опис Ефек ти ре а ли за ци је на осно ву рас по ло жи ве 
до ку мен та ци је Вред ност про јек та и из вор фи нан си ра ња

Из град ња тран спорт-
них га со во да (2015. 
год.: ду жи на тран-
спорт не мре же 2.423 
km, број мер но ре гу-
ла ци о них ста ни ца на 
из ла зу са тран спорт-
ног си сте ма 269)

Ма ги страл-
ни га со вод РГ 
11-02

Ма ги страл ни јед но цев ни га со вод 
РГ 11 –02 Ле ско вац  – Вла ди чин Хан 
 – Вра ње ду жи не 70,7 ки ло ме та ра, 
преч ни ка 323,9 mm, мак си мал ног 
рад ног при ти ска до 50 bar, 6 блок 
ста ни ца, 3 глав не мер но-ре гу ла ци-
о не ста ни це (ГМРС „Вла со тин це” 
5.000 m³/h, ГМРС „Вла ди чин Хан/
Сур ду ли ца” 5.000 m³/h, ГМРС 
„Вра ње” 10.000 m³/h) 

Ши ре ње тран спорт не мре же Ре пу бли ке 
Ср би је у Ју жном По мо ра вљу, у оп шти на ма 
Вла со тин це, Вла ди чин Хан, Сур ду ли ца и 
гра ду Вра њу, ства ра ње мо гућ но сти за да љи 
раз вој га со вод ног си сте ма пре ма Бу ја нов цу 
и Пре ше ву, као и мо гућ ност по ве зи ва ња 
са га со вод ним си сте мом у Ре пу бли ци Ма-
ке до ни ји.

15,6 ми ли о на $ вред ност про јек та ком плет ног 
га со во да РГ 11-02. У пе ри о ду до 2023. го ди не 
пла ни ра но ула га ње 7,8 ми ли о на $ (про јект на 
до ку мен та ци ја, ре ша ва ње имо вин ско-прав-
них од но са и ку по ви на де ла опре ме и це ви, 
из град ња га со во да од ГРЧ Ниш до ГМРС Вла-
ди чин Хан) Соп стве на сред ства Ју го рос газ а.д.

Ма ги страл ни 
га со вод МГ 01/
II Ите беј –Бе о-
град југ

Ма ги страл ни јед но цев ни га со вод 
ду жи не око 130 km и преч ни ка 
610 mm

По ве ћа ње си гур но сти функ ци о ни са ња 
тран спорт ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је;
Рас те ре ће ње га со во да Ки кин да –Пан че во;
Стварање могућности за лакше функциони-
сање домаћег тржишта природног гаса

65,1 ми ли о на €
Сопствена средства оператора транспортног 
система, буџет Републике Србије

Ма ги страл ни 
га со вод Ба тај-
ни ца  – Ве ли ка 
Пла на  – Ниш

Ма ги страл ни га со вод  
ду жи не 116 + 161 km и  
пречникa DN 700

По ве ћа ње си гур но сти функ ци о ни са ња 
тран спорт ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је;
По ве зи ва ње га со во да Ниш –Ди ми тров град 
са Ба тај ни цом;
Стварање могућности за лакше функцио-
нисање домаћег и регионалног тржишта 
природног гаса.

91,7 + 115,7 ми ли о на €
Сопствена средства оператора транспортног 
система, буџет Републике Србије

Раз вод ни га со-
вод РГ 09-04/2 
Алек сан дро-
вац –Ттин

Раз вод ни га со вод рад ног при ти ска 
до 50 bar ду жи не oко 121 km и 
преч ни ка 323,9 mm

Раз вој тран спорт не мре же Ре пу бли ке Ср-
би је и га си фи ка ци ја оп шти на (Брус –Ко па-
о ник, Ра шка, Но ви Па зар, Ту тин) на тра си 
га со во да.

53 ми ли о на €
Сопствена средства оператора транспортног 
система, буџет Републике Србије

Раз вод ни га-
со вод Mокрин 
 – ПСГ Ба нат ски 
Двор

Раз вод ни га со вод рад ног при ти ска 
до 50 bar ду жи не 50 km и преч ни ка 
DN 600

По ве зи ва ње ПСГ Ба нат ски Двор са га со во-
дом из Ру му ни је;
Стварање могућности за лакше функцио-
нисање домаћег и регионалног тржишта 
природног гаса.

30 ми ли о на €
Сопствена средства оператора транспортног 
система, буџет Републике Србије

Из град ња ди стри бу тив них га со во да 
(2015. го ди не: ду жи на ди стри бу тив не 
мре же 16.532 km, број ак тив них при-
кљу ча ка 262.506)

Мак си мал ни рад ни при ти сак ди-
стри бу тив них га со во да 16 bar и 4 
bar, га со во ди од че лич них и по ле ти-
лен ских це ви раз ли чи тог преч ни ка

Сма ње ње по тро шње елек трич не енер ги је у 
до ма ћин стви ма, суп сти ту ци ја теч них го ри ва 
(ма зут, лож уље) у то пла на ма и ин ду стри ји;
Повећање ефикасности коришћења 
примарне енергије применом ефикаснијих 
технологија (когенерација, кондензациони 
котлови и др.).

245 ми ли о на €
Сопствена средства ОДС, буџет Републике 
Србије

Таб. 81: Ути цај про је ка та на оства ре ње стра те шких ци ље ва
Стра те шки циљ Опис

Обез бе ђе ње си гур ног снаб де ва ња до ма ћег тр-
жи шта при род ним га сом 

Уна пре ђу је се; Из град њом га со во да Ите беј –Бо град југ по ди же се си гур ност снаб де ва ња Бе о гра да и цен трал не Ср би је при-
род ним га сом

Ус по ста вља ње до ма ћег и ре ги о нал ног тр жи шта 
при род ног га са

Зна чај но се уна пре ђу је; Ства ра ју се ин фра струк тур ни пред у сло ви (тран спорт ни си стем) за ко ри шће ње при род ног га са у 
ју жној, ју го за пад ној и цен трал ној Ср би ји. Гра де се но ве и раз ви ја ју по сто је ће мре же за ди стри бу ци ју при род ног га са чи ме 
се омо гу ћа ва по ве ћа ни обим ко ри шће ња и раз вој до ма ћег тр жи шта при род ног га са.

Ди вер си фи ка ци ја из во ра и пра ва ца снаб де ва ња 
при род ним га сом

Не ма ути ца ја

Таб. 82: Ста тус про јек та
Про је кат Ста тус при пре ме про јек та Не до ста ју ћа план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја

Из град ња ма ги страл них, 
раз вод них и ди стри бу тив них 
га со во да 

У за ви сно сти од про јек та: Идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди ја 
оправ да но сти, идеј ни про је кат, сту ди ја про це не ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска до зво ла, про је-
кат за из во ђе ње, про је кат из ве де ног објек та све у скла ду са зах те ви ма 
За ко на о пла ни ра њу и из град њи, енер гет ска до зво ла у скла ду са За ко-
ном о енер ге ти ци, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу.

У за ви сно сти од про јек та: Идеј но ре ше ње, ло ка циј ски усло ви, сту ди-
ја оправ да но сти, идеј ни про је кат, сту ди ја про це не ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну, про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, гра ђе вин ска до зво ла, про је-
кат за из во ђе ње, про је кат из ве де ног објек та све у скла ду са зах те ви ма 
За ко на о пла ни ра њу и из град њи, енер гет ска до зво ла у скла ду са За ко-
ном о енер ге ти ци, тен дер ска до ку мен та ци ја за из град њу.

Таб. 83: Ди на ми ка ре а ли за ци је ак тив но сти у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС
Про је кат:

Изградња магистралних, разводних и дистрибутивних гасовода Од го вор ни су бје кат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Идеј но ре ше ње и ло ка циј ска до зво ла

Тран спорт гас Ср би ја д.о.о, Ју го рос газ а.д, 
Опе ра то ри ди стри бу тив них си сте ма

х х х х х х х
Сту ди ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и дру штво х х х х
Решавање имовинско-правних послова х х х х х х х
Идејни пројекат и студија оправданости х х х х
Енергетска дозвола х х х х
Пројекат за грађевинску дозволу и грађевинска дозвола х х х х х х х
Израда тендерске документације х х x х х х х
Пројекат за извођење х х х х х х х
Изградња  – х х х х х х х

На по ме на: За фи нан си ра ње ак тив но сти то ком 2017. го ди не ни је пред ви ђе но ко ри шће ње сред ста ва из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. У на ред ним го ди на ма сред ства из бу џе та Ре пу-
бли ке Ср би је ће би ти обез бе ђе на у окви ру утвр ђе них ли ми та у скла ду са би лан сним мо гућ но сти ма бу џе та Ре пу бли ке Ср би је.
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3.5.3. По до бласт за шти те жи вот не сре ди не у обла сти при род ног га са

При род ни гас је енер гент са из ра зи тим еко ло шким пред но сти ма у од но су на дру га фо сил на го ри ва. Еми си ја азот них ок си да при са-
го ре ва њу при род ног га са је ви ше стру ко ма ња у од но су на угаљ, теч на го ри ва и би о ма су, а еми си ја че сти ца и ок си да сум по ра прак тич но 
не ма. Ко е фи ци јент еми си ја угљен ди ок си да за при род ни гас је зна чај но ни жи у од но су на сва оста ла фо сил на го ри ва.

Ди рект не ме ре за шти те жи вот не сре ди не у сек то ру при род ног га са се од но се на сма ње ње ко ли чи на при род ног га са ко ји се спа љу је 
на ба кљи при ли ком про из вод ње наф те и при род ног га са, од но сно еми ту је при ли ком тран спор та и ди стри бу ци је. Ове ме ре, ак тив но сти 
ко је их пра те, ро ко ви из вр ше ња, од го вор ни су бјек ти, као и ин ди ка то ри за њи хо во пра ће ње су на ве де не у таб. 84.

Таб. 84: Ме ре за уна пре ђе ње заш титe жи вот не сре ди не и сма ње ње ути ца ја на кли мат ске про ме не у про из вод њи, тран спор ту и ди-
стри бу ци ји при род ног га са

Ме ра Ак тив ност Рок за из вр ше ње Од го вор ни су бје кат
Ин ди ка тор за пра ће ње  

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и кли мат ске про-
ме не

Уна пре ђе ње про це са про из вод-
ње наф те и при род ног га са

Уво ђе ње ефи ка сни јих тех но ло ги ја и оп ти ми-
за ци ја про из вод ње наф те и при род ног га са 

2017 –2023. го ди на НИС а.д. Спе ци фич на ко ли чи на при род ног га са спа ље ног 
на ба кљи при про из вод њи наф те и при род ног 
га са [m3/тен] 

Одр жа ва ње и ре ха би ли та ци ја 
тран спорт ног си сте ма, 
укљу чу ју ћи и ре ви та ли за ци ју 
ком пре сор ске ста ни це 

Ди јаг но сти ка ста ња по сто је ће тран спорт не 
ин фра струк ту ре, за ме на кри тич них де о ни ца 
и ин ве сти ци о но одр жа ва ње опре ме и ин-
ста ла ци ја

2017 –2023. го ди на Опе ра то ри тран-
спорт ног си сте ма 

Еми то ва на ко ли чи на  
при род ног га са:
2015. године: 8 милиона m3 (АЕРС, Извештај 
за 2015.)

Одр жа ва ње и ре ха би ли та ци ја 
ди стри бу тив ног си сте ма

Ди јаг но сти ка ста ња по сто је ће ди стри бу-
тив не ин фра струк ту ре, за ме на кри тич них 
де о ни ца и ин ве сти ци о но одр жа ва ње опре ме 
и ин ста ла ци ја

2017 –2023. го ди на Опе ра то ри ди стри-
бу тив ног си сте ма

Еми то ва на ко ли чи на  
при род ног га са:
2015. године: 8 милиона m3 (АЕРС, Извештај 
за 2015.)

3.6. Област угља

Стра те ги јом енер ге ти ке у обла сти угља де фи ни са ни су сле де ћи стра те шки ци ље ви:
 – Си гур но и по у зда но снаб де ва ње елек тро е нер гет ских тер мо ка па ци те та и
 – Обез бе ђи ва ње по треб них ко ли чи на угља за фи нал ну по тро шњу и за про из вод њу то плот не енер ги је.

Таб. 85: Би ланс про из вод ње елек трич не енер ги је у тер мо е лек тра на ма и угља за про из вод њу у ре фе рент ном сце на ри ју и сце на ри ју 
са при ме ном ме ра енер гет ске ефи ка сно сти

Ред ни број По зи ци ја
Го ди на

2015. 2020. 2025. 2030.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Ре фе рент ни сце на рио

1.1. Про из вод ња елек трич не енер ги је у тер мо е лек тра на ма (у GWh) 26.679 23.865 25.563 27.284
1.2. Угаљ за про из вод њу елек трич не енер ги је (у 1000 t) 38.772 34.203 34.946 37.711
2. Сце на рио са при ме ном ме ра енер гет ске ефи ка сно сти

2.1. Про из вод ња елек трич не енер ги је у тер мо е лек тра на ма (у GWh) 26.621 24.283 25.481 27.284
2.2. Угаљ за про из вод њу елек трич не енер ги је (у 1000 t) 38.772 34.203 34.946 37.706

У окви ру овог по гла вља де фи ни са ни су па ра ме три пре ко ко јих се пра ти ре а ли за ци ја по је ди них ци ље ва.

Ин ди ка тор бр. 1
Циљ: Обез бе ђе ње по треб них ко ли чи на угља за фи нал ну по тро шњу и за про из вод њу то плот не енер ги је
Ин ди ка тор: Од нос до ма ће про из вод ње угља и угља по треб ног за фи нал ну по тро шњу и трн сфор ма ци ју у то пла на ма; Ин ди ка тор ука-

зу је на мо гућ ност за до во ље ња по тре ба за угљем у овим обла сти ма из до ма ће про из вод ње. Ин ди ка то ром се не узи ма у об зир чи ње ни ца да 
се у зе мљи про из во де ви со ко ква ли тет ни угље ви у ве о ма ма лим ко ли чи на ма (ан тра цит, ка ме ни угаљ и сл.). Ра чу на се као од нос енер гет-
ске вред но сти про из ве де ног угља и зби ра фи нал не енер ги је и енер ги је по треб не за тран сфор ма ци ју то пла на ма и енер га на ма.

2015. го ди на:
До ма ћа про из вод ња угља:
руд ни ци ПЕУ 595.284 t, 17.000 kJ/kg
руд ник под вод ни 225.000 t, 9.000 kJ/kg
ЕПС  (7.500 kJ/kg)
су ше ње 548.752 t
ин ду стри ја 231.921 t
то пла не 211.197 t
Фи нал на по тро шња: 27.984 TJ
То пла не: 2.732 TJ
Енер га не (без ви со ко пећ ног га са): 2.845 TJ
По тро шња: 33.561 ТЈ
Вред ност ин ди ка то ра: 0,58 (58%)
Ци ља на вред ност ин ди ка то ра 2023: 0,75.

Ин ди ка тор бр. 2
Циљ: Си гур но и по у зда но снаб де ва ње елек тро е нер гет ских тер мо ка па ци те та
Ин ди ка тор: Од нос оства ре ног ефек тив ног ка па ци те та и те о рет ског ка па ци те та БТО си сте ма. Овај ин ди ка тор ука зу је ка кво је ис ко-

ри шће ње ин ста ли са ног ка па ци те та опре ме. Дру ги ин ди ка тор се од но си на на од нос оства ре ног вре ме на ра да БТО си сте ма и те о рет ског 
вре ме на. Овај ин ди ка тор ука зу је ка кво је ис ко ри шће ње вре ме на ра да опре ме. Ин ди ка то ри су при ка за ни одво је но за угаљ и ја ло ви ну.
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Таб. 86: Оства ре ни ре зул та ти ин ди ка то ра за угаљ и ја ло ви ну у 2015. го ди ни
Ба сен Коп Вре мен ско ис ко ри шће ње Ка па ци тет но ис ко ри шће ње

Ко лу ба ра По ље Б/Ц 0,24 0,24
По ље Д 0,45 0,32
Ве ли ки Цр ље ни 0,46 0,36
Там на ва за пад но по ље 0,22 0,38
Укуп но 0,31 0,34

Ко сто лац Дрм но 0,31 0,31
Укуп но 0,31 0,31

ЕПС Укуп но 0,31 0,33

Таб. 87: Оства ре ни па ра ме три про из вод ње от крив ке у 2015. го ди ни
Ба сен Коп Вре мен ско ис ко ри шће ње Ка па ци тет но ис ко ри шће ње

Ко лу ба ра По ље Б/Ц 0,43 0,28
По ље Д 0,34 0,36
Ве ли ки Цр ље ни 0,62 0,37
Там на ва за пад но по ље 0,37 0,43
Укуп но 0,38 0,36

Ко сто лац Дрм но 0,44 0,49
Укуп но 0,44 0,49

ЕПС Укуп но 0,40 0,40

Ци ља на вред ност ин ди ка то ра 2023: За пла ни ра ну про из вод њу нео п ход но је по ве ћа ти вред ност ин ди ка то ра ко е фи ци јент ка па ци тет-
ног ис ко ри шће ња на 0,5, чи ме ће се ство ри ти пред у сло ви за ра ци о на ли за ци ју вре мен ског ис ко ри шће ња и ра ци о на ли за ци ју рад не сна ге 
(пред у слов да си сте ми не ра де ви кен дом).

Ин ди ка тор бр. 3
Циљ: Оства ри ва ње по треб ног ка па ци те та на от ко па ва њу угља и ја ло ви не у ци љу си гур ног снаб де ва ња тер мо е лек тра на
Ин ди ка тор: Од нос оства ре не и пла ни ра не про из вод ње ја ло ви не и угља на по вр шин ским ко по ви ма; Овај ин ди ка тор ука зу је на оства-

ри ва ње по треб ног ка па ци те та на от ко па ва њу угља и ја ло ви не у ци љу си гур ног снаб де ва ња тер мо е лек тра на.

Таб. 88: Оства ре ни ин ди ка то ри про из вод ње угља у 2015. го ди ни
Ба сен Коп План про из вод ње, t Про из вод ња угља, t Ин ди ка тор

Ко лу ба ра По ље Б/Ц 3.300.000 1.296.938 0,39
По ље Д 11.382.000 12.298.460 1,08
Ве ли ки Цр ље ни 3.500.000 3.673.013 1,04
Там на ва за пад но по ље 10.100.000 11.419.040 1,13
Укуп но 28.282.000 28.687.451 1,01

Ко сто лац Дрм но 8.499.000 8.341.640 0,98
Укуп но 8.499.000 8.341.640 0,98

ЕПС Укуп но 36.781.000 37.029.091 1,00

Таб. 89: Оства ре ни ин ди ка то ри про из вод ње ја ло ви не у 2015. го ди ни
Ба сен Коп План про из вод ње, m3 Про из вод ња от крив ке, m3 Ин ди ка тор

Ко лу ба ра По ље Б/Ц 10.000.000 7.713.293 0,77
По ље Д 21.000.000 16.461.944 0,78
Ве ли ки Цр ље ни 1.550.000 1.643.653 1,06
Там на ва за пад но по ље 23.000.000 21.479.029 0,93
Укуп но 55.550.000 47.297.919 0,85

Ко сто лац Дрм но 42.000.000 36.897.434 0,87
Укуп но 42.000.000 36.897.434 0,87

ЕПС Укуп но 97.550.000 84.195.353 0,86

Ин ди ка то ри ука зу ју на за о ста так у от ко па ва њу ја ло ви не од око 15% што за по сле ди цу ду го роч но мо же има ти за ре зул тат нео ства ри-
ва ње по треб не про из вод ње угља. Ко ли чи не от крив ке мо ра ју би ти уса гла ше не са ко е фи ци јен том от крив ке. Од нос оства ре не про из вод ње 
ја ло ви не 84.195.353 m3 и угља 37.029.091 t (2,27) не од го ва ра те ку ћем ко е фи ци јен ту от крив ке.

Ци ља на вред ност ин ди ка то ра 2023: за ја ло ви ну ин ди ка тор тре ба да бу де 1,0 уз план ко ји је уса гла шен са про из вод њом угља и ко е-
фи ци јен том от крив ке за те ку ћу го ди ну.

Ин ди ка тор бр. 4
Циљ: Оп ти ми за ци ја и кон цен тра ци ја про из вод ње угља из под зем не екс пло а та ци је
Ин ди ка тор: Од нос утро ше них и пла ни ра них ин ве сти ци о них сред ста ва по ка зу је сте пен ре а ли за ци је пред ви ђе них про јек та Оп ти ми-

за ци ја и кон цен тра ци ја про из вод ње угља из под зем не екс пло а та ци је и ука зу је на по тен ци јал не опа сно сти не до стат ка про из вод ње због 
сма ње ног оби ма ин ве сти ци ја.

2015 го ди на
Пла ни ра на сред ства: 998.213.000 РСД
Ре а ли зо ва на сред ства: 324.063.770 РСД
Вред ност ин ди ка то ра: 0,32 (32%)
Ци ља на вред ност ин ди ка то ра 2023: 0,90
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Ин ди ка тор бр. 5
Циљ: Ин тен зи ви ра ње ис тра жи ва ња ле жи шта угља на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је
Ин ди ка тор: Од нос из вр ше них и пла ни ра них ис тра жи ва ња ле жи шта по ка зу је сте пен ре а ли за ци је пред ви ђе них про јек та „Ин те зи ви-

ра ње ис тра жи ва ња ле жи шта угља на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је” и ука зу је на по тен ци јал не опа сно сти не до стат ка ква ли тет них 
по да та ка због сма ње ног оби ма ин ве сти ци ја.

При мер за ЈП за ПЕУ, за оста ле објек те (ЕПС) ва жи иста ме то до ло ги ја:
2016. го ди на
Пла ни ра на ис тра жи ва ња: 5.190,0 m
Ре а ли зо ва на ис тра жи ва ња: 650,8 m
Вред ност ин ди ка то ра: 0,12 (12%)
Ци ља на вред ност ин ди ка то ра 2023: 0,90

Ин ди ка тор бр. 6
Циљ: Ин тен зи ви ра ње ис тра жи ва ња ле жи шта угља на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је
Ин ди ка тор: Од нос ре зер ви ка те го ри је А+Б са укуп ним ре зер ва ма (А+Б+Ц1). Ин ди ка тор по ка зу је сте пен ис тра же но сти ле жи шта са 

аспек та по у зда но сти ква ли тет не прог но зе ре зер ви угља.
Ко лу бар ски ба сен:
Ре зер ве А ка те го ри је: 64.882.090 t
Ре зер ве Б ка те го ри је 1.127.278.570 t
Ре зер ве Ц1 ка те го ри је: 913.064.140 t
Ин ди ка тор: Ре зер ве (А+Б)/(А+Б+Ц1) = 0,566
ПК Дрм но:
Ре зер ве А ка те го ри је: 0 t
Ре зер ве Б ка те го ри је 238.675.082 t
Ре зер ве Ц1 ка те го ри је: 159.310.462 t
Ин ди ка тор: Ре зер ве (А+Б)/(А+Б+Ц1) = 0,599
ЈП за под зем ну екс пло а та ци ју угља:
Ре зер ве А ка те го ри је: 3.888.810 t
Ре зер ве Б ка те го ри је 436.106.730 t
Ре зер ве Ц1 ка те го ри је: 595.356.870 t
Ин ди ка тор: Ре зер ве (А+Б)/(А+Б+Ц1) = 0,739
Ци ља на вред ност ин ди ка то ра 2023: 0,60

Ин ди ка тор бр. 7
Циљ: Уво ђе ње си сте ма за упра вља ње ква ли те том угља
Ин ди ка тор: Број ком по зи ци ја угља не а де кват ног ква ли те та  – ис по ру че ног ис под по треб не вред но сти (ис под 6500 kJ/kg), пре ко по-

треб не вред но сти (пре ко 7500 kJ/kg) и укуп ног бро ја во зо ва.
При мер за ПК Там на ва за пад но по ље:
2015. го ди на
Број ис по ру че них во зо ва: 9891
Број во зо ва са не а де кват ним ква ли те том:
 – број во зо ва са ква ли те том ма њим од 6500 kJ/kg 1106
 – број во зо ва са ква ли те том ве ћим од 7500 kJ/kg 2606
Вред ност ин ди ка то ра: 0,375
Ин ди ка тор ука зу је на ве ли ки број во зо ва са не а де кват ним ква ли те том пре све га са ви со ким ква ли те том.
Ци ља на вред ност ин ди ка то ра 2023: 0,20

3.6.1. Ли ста ме ра у обла сти угља

Стра те шки прав ци де ло ва ња за цр та ни у Стра те ги ји су:
 – ин тен зи ви ра ње ис тра жи ва ња ле жи шта угља на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је;
 – отва ра ње за мен ских ка па ци те та за по сто је ће по вр шин ске ко по ве ко ји пре ста ју са ра дом и отва ра ње ко по ва ко ји ће би ти на ме ње ни 

за но ве тер мо е нер гет ске ка па ци те те;
 – оп ти ми за ци ја и кон цен тра ци ја про из вод ње угља из под зем не екс пло а та ци је;
 – уво ђе ње си сте ма за упра вља ње ква ли те том угља.
По ред на ве де них стра те шких пра ва ца де ло ва ња ко ји од ре ђу ју ко ји ће се про јек ти ре а ли зо ва ти, у таб. 90 су да те ак тив но сти ра ди 

ускла ђи ва ња на ци о нал ног за ко но дав ног окви ра са прав ним те ко ви на ма ЕУ и про пи си ма Енер гет ске за јед ни це у обла сти угља.

Таб. 90: Ак тив но сти за ускла ђи ва ње на ци о нал ног за ко но дав ног окви ра са прав ним те ко ви на ма ЕУ и про пи си ма Енер гет ске за јед-
ни це у обла сти угља

Оба ве за На зив ЕУ про пи са пре ма ко јем се 
вр ши ускла ђи ва ње Рок до но ше ња Од го вор не ин сти ту ци је

 – Утвр ђу ју се пра ви ла за да ва ње др жав не по мо ћи ин ду стри ји угља, са 
ци љем до при но са ре струк ту ри ра њу ин ду стри је уља. Пра ви ла ће узе-
ти у об зир со ци јал не и ре ги о нал не аспек те ре струк ту ри ра ња сек то ра 
и по тре бе за одр жа ва њем као пре до стро жне ме ре, ми ни мум ко ли чи не 
до ма ће про из вод ње угља за га ран ци ју при сту па ре зер ва ма.
 – Утвр ђу је се зна че ње и огра ни ча ва ју при ли ке за др жав ну по моћ ин-
ду стри ји угља, као и ци ље ви за при ступ ре зер ва ма угља, сма њи ва ње 
по мо ћи и ци ље ви за сма њи ва ње из у зет них тро шко ва.
 – Про пи су ју се слу ча је ви, огра ни че ња и усло ви ка да се та по моћ 
мо же сма тра ти при хва тљи вом са ста но ви шта функ ци о ни са ња је дин-
стве ног тр жи шта.
 – Про пи су је се ре ла тив ни обим по мо ћи и по ста вља ју усло ви јав но сти 
и тран спа рент но сти ко је мо ра ју за до во љи ти при вред ни су бјек ти  – 
при ма о ци по мо ћи као и про це ду ре за до де лу и кон тро лу упо тре бе 
до де ље не по мо ћи те уло гу Европ ске ко ми си је у тим про це си ма.
 – Уво де се еле мен ти до бре упра ве у ко ри шће ње при род них ре сур са угља.
 – Из ве шта ва ње Ко ми си је, ко ја да ље из ве шта ва Европ ски пар ла мент.
Активности су значајне са аспекта унапређења конкурентности јединстве-
ног тржишта и животне средине, као и ефикасности производње ресурса.

2010/787/ЕУ: Од лу ка Са ве та од 
10. де цем бра 2010. о др жав ној 
по мо ћи за олак ша ва ње за тва ра ња 
не кон ку рент них руд ни ка угља

У дру гој ре ви зи ји На ци о нал ног про-
гра ма за усва ја ње прав них те ко ви на 
европ ске уни је за пе ри од 2016 –2018, 
ко ји је Вла да, 17. но вем бра 2016. 
го ди не, усво ји ла и до не ла За кљу чак 
05 број 337-10957/2016-2 ко јим се 
усва ја дру ги ре ви ди ра ни На ци о нал ни 
про грам за усва ја ње прав них те ко ви на 
ЕУ (НПАА) у окви ру По гла вља 3.8.2. 
Др жав на по моћ и пла ни ра них ме ра 
за овај пе ри од. У по гле ду ускла ђи ва-
ња за ко но дав ства у обла сти др жав не 
по мо ћи ми ни стар ство над ле жно за 
по сло ве фи нан си ја као оквир ни план 
за ускла ђи ва ње ове од лу ке са Уред бом 
о пра ви ли ма за до де лу др жав не по мо-
ћи („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 13/10, 
100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), 
да ло је рок: де цем бар 2017. го ди не.

ми ни стар ство над ле жно 
за по сло ве фи нан си ја 
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3.6.2. Ли ста про је ка та у обла сти угља

П.26. Ин тен зи ви ра ње ис тра жи ва ња ле жи шта угља на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је
Ко лу бар ски ба сен
Је дин стве ни про стор ис точ ног де ла Ко лу бар ског угљо но сног ба се на
По да ци о ис тра жи ва њи ма ле жи шта угља по ти чу из ду го роч ног про гра ма екс пло а та ци је угља у угљо но сним ба се ни ма ЕПС, за пе ри од 

до 2025. го ди не са про јек ци јом раз во ја до 2050. го ди не. С об зи ром на то да се на по вр шин ским ко по ви ма По ље Д и По ље Ц екс пло а та ци ја 
за вр ша ва 2020, од но сно 2025. го ди не, пред ви ђе на су ви ше на мен ска ге о ло шка ис тра жи ва ња ма њег оби ма, а на по вр шин ском ко пу По ље Ц 
и ге о ло шка ис тра жи ва ња у функ ци ји са на ци је уну тра шњег од ла га ли шта. Због не до вољ не ис тра же но сти ле жи шта, а у скла ду са ди на ми ком 
отва ра ња по вр шин ског ко па По ље Е, про јек том су пла ни ра на ге о ло шка ис тра жи ва ња, ко ја тре ба да се ре а ли зу ју у пе ри о ду од че ти ри го ди не 
са по чет ком 2016. го ди не. Спе ци фи ка ци је ге о ло шких ра до ва и ди на ми ка ис тра жи ва ња по по вр шин ским ко по ви ма при ка за не су та бе лар но.

Таб. 91: Ди на ми ка ге о ло шких ис тра жи ва ња на ПК По ље Ц у функ ци ји са на ци је уну тра шњег од ла га ли шта
Бр. На зив Ди на ми ка
1. Те рен ски ра до ви 2016.
2. Ла бо ра то риј ска ис тра жи ва ња 2016.

Таб. 92: Ди на ми ка ге о ло шких ис тра жи ва ња на ПК По ље Ц
Бр. На зив Ди на ми ка
1. Ис тра жно бу ше ње 2016.
2. Ге о ло шки ра до ви 2017.
3. Хи дро ге о ло шки ра до ви 2017.
4. Ла бо ра то риј ска ис тра жи ва ња 2017.

Таб. 93: Ди на ми ка ге о ло шких ис тра жи ва ња на ПК По ље Д
Бр. На зив Ди на ми ка
1. Ис тра жно бу ше ње 2016.
2. Ге о ло шки ра до ви 2017.
3. Ла бо ра то риј ска ис тра жи ва ња 2017.

Таб. 94: Ди на ми ка ге о ло шких ис тра жи ва ња на ПК По ље Е
Бр. На зив Ди на ми ка
1. Ви ше на мен ски ис тра жни ра до ви

 – Ис тра жно бу ше ње, 31.000 m
 – Остали радови

2016, 2017. и 2018.

2. ИЛМС ра до ви 2016, 2017.  и 2018.
3. Ге о тех нич ки ис тра жни ра до ви 2016, 2017. и 2018.
4. Хи дро ге о ло шки ис тра жни ра до ви 2016, 2017. и 2018.

До кра ја екс пло а та ци је на по вр шин ском ко пу По ље Е пла ни ра на су ви ше на мен ска ге о ло шка ис тра жи ва ња ма њег оби ма, у из но су 
200.000 до 250.000 € го ди шње, на ба зи ко јих се мо гу ела бо ри ра ти пе то го ди шњи из ве шта ји.

По ље Г
Са аспек та ви со ке за сту пље но сти руд них ре зер ви угља А и Б ка те го ри је од 100%, сте пен ис тра же но сти угља на ле жи шту По ље Г је 

на ви со ком ни воу. За раз ли ку од угља, на ле жи шту прак тич но ни су вр ше на де таљ на ге о ло шка ис тра жи ва ња и ис пи ти ва ња пра те ћих ко-
ри сних не ме та лич них ми не рал них си ро ви на ко јих еви дент но има на ле жи шту. Пла ни ра но је да се про јек то ва на ге о ло шка ис тра жи ва ња 
из вр ше нај ка сни је у пе ри о ду од 2018. до 2022. го ди не. Ди на ми ка ге о ло шких ис тра жних ра до ва, у пе ри о ду 2018 –2022. го ди на, при ка за на 
је у таб. 95.

Таб. 95: Ди на ми ка ге о ло шких ис тра жних ра до ва на По љу Г у пе ри о ду 2018 –2022. го ди на
Ра до ви 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.

Ви ше на мен ски ис тра жни ра до ви x x x x x
Ге о ло шки ис тра жни ра до ви x x x x x
Ге о тех нич ки ра до ви x x x x x
Хи дро ге о ло шки ра до ви x x

До кра ја екс пло а та ци је, на по вр шин ском ко пу По ље Г, не ће се вр ши ти де таљ на ге о ло шка ис тра жи ва ња.

Там на ва за пад но по ље
Ге о ло шка ис тра жи ва ња пла ни ра на су та ко да се вре мен ски из во де ис пред фрон та ра до ва на по вр шин ском ко пу нај ма ње то ли ко да 

се обез бе де сви па ра ме три на ко ји ма се за сни ва бла го вре ме на и по у зда на ге о ло шка ин тер пре та ци ја ле жи шта нео п ход на за не сме та но 
пла ни ра ње и из во ђе ње ра до ва на от крив ци и екс пло а та ци ји угља. Ди на ми ка ге о ло шких ис тра жних ра до ва на ле жи шту Там на ва за пад но 
по ље, при ка за на је у таб. 96.

Таб. 96: Ди на ми ка ге о ло шких ис тра жних ра до ва на ле жи шту Там на ва за пад но по ље
Ра до ви 2018. 2019. 2020.

Ви ше на мен ски ис тра жни ра до ви x x x
Ге о ло шки ис тра жни ра до ви x x x
Ге о тех нич ки ра до ви x x x
Хи дро ге о ло шки ра до ви x x x
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Осим по ме ну тих при ме ње них ге о ло шких ис тра жи ва ња у пе ри о ду 2018 –2020. го ди на, то ком 2015. го ди не ре а ли зо ва на су ула га ња из 

прет ход ног пла на у из но су од 300.000 €. До кра ја екс пло а та ци је, у пе ри о ди ма 2022 –2026. го ди на и 2029 –2033. го ди на, по треб но је ре а ли-
зо ва ти ма њи обим при ме ње них ге о ло шких ис тра жи ва ња за ко ја се пла ни ра ју ула га ња у из но су од 400.000 €, од но сно го ди шње 80.000 € у 
пла ни ра ном пе ри о ду од пет го ди на на ба зи ко јих се мо гу ела бо ри ра ти пе то го ди шњи из ве шта ји.

Таб. 97: Пла ни ра не ин ве сти ци је за ге о ло шке ис тра жне ра до ве на ле жи шту Там на ва
Ра до ви Из нос (€)

Ви ше на мен ски ис тра жни ра до ви 573.653
Ге о ло шки ис тра жни ра до ви 323.518
Ге о тех нич ки ра до ви 55.856
Хи дро ге о ло шки ра до ви 43.227
Укуп но 996.255

Ди на ми ка и ку му ла тив на ин ве сти ци о на ула га ња у пла ни ра на при ме ње на де таљ на ге о ло шка по го ди на ма при ка за на су у таб. 98.

Таб. 98: Ди на ми ка ула га ња у ге о ло шка ис тра жи ва ња
Ра до ви 2018. 2019. 2020. Укуп но (€)

Ви ше на мен ски ис тра жни ра до ви 194.913 190.827 187.914 573.653
Ге о ло шки ис тра жни ра до ви 107.278 101.205 115.035 323.518
Ге о тех нич ки ра до ви 25.480 14.629 15.747 55.856
Хи дро ге о ло шки ра до ви 15.289 18.308 9.630 43.227
Укуп но 342.959 324.969 328.327 996.255

По ље Ра дље во
Због не до вољ не ис тра же но сти ле жи шта, а у скла ду са ди на ми ком отва ра ња по вр шин ског ко па Ра дље во, про јек том су пла ни ра на ге-

о ло шка ис тра жи ва ња, ко ја тре ба да се ре а ли зу ју у пе ри о ду од че ти ри го ди не са по чет ком 2016. го ди не. Ди на ми ка ге о ло шких ис тра жних 
ра до ва у пе ри о ду 2016 –2019. го ди на при ка за на је у таб. 99.

Таб. 99: Ди на ми ка ге о ло шких ис тра жних ра до ва на ле жи шту Ра дље во
Ра до ви 2016. 2017. 2018. 2019.

Ви ше на мен ски ис тра жни ра до ви x x x x
Ге о ло шки ис тра жни ра до ви x x x x
Ге о фи зич ки ис тра жни ра до ви x x x x
Ге о тех нич ки ра до ви x x x x
Хи дро ге о ло шки ра до ви x x x x

Ге о ло шка ис тра жи ва ња до кра ја ве ка екс пло а та ци је по вр шин ског ко па Ра дље во пла ни ра на су та ко да се вре мен ски из во де ис пред 
фрон та ра до ва на по вр шин ском ко пу нај ма ње то ли ко да се обез бе де сви па ра ме три на ко ји ма се за сни ва бла го вре ме на и по у зда на ге о-
ло шка ин тер пре та ци ја ле жи шта нео п ход на за не сме та но пла ни ра ње и из во ђе ње ра до ва на от крив ци и екс пло а та ци ји угља. Због то га 
је по треб но, у пе ри о ду 2023 –2028. го ди на, ре а ли зо ва ти ге о ло шка ис тра жи ва ња по оби му и са др жа ју слич но, ка ква се вр ше у пе ри о ду 
2016 –2019. го ди не. Ди на ми ка ге о ло шких ис тра жних ра до ва, у пе ри о ду 2023 –2028. го ди на, при ка за на је у таб. 100.

Таб. 100: Ди на ми ка ге о ло шких ис тра жних ра до ва на ле жи шту Ра дље во у пе ри о ду 2023 –2027. го ди на
Ра до ви 2023. 2024. 2025. 2026. 2027.

Ви ше на мен ски ис тра жни ра до ви x x x x x
Ге о ло шки ис тра жни ра до ви x x x x x
Ге о фи зич ки ис тра жни ра до ви x x x x x
Ге о тех нич ки ра до ви x x x x x
Хи дро ге о ло шки ра до ви x x x x x

До кра ја екс пло а та ци је, у пе ри о ди ма 2030 –2034. го ди на, 2037 –2041. го ди на и 2043 –2047. го ди на, по треб но је ре а ли зо ва ти ма њи 
обим при ме ње них ге о ло шких ис тра жи ва ња за ко ја се пла ни ра ју ула га ња у из но су од 500.000 €, од но сно го ди шње 100.000 € у пла ни ра-
ном пе ри о ду од пет го ди на на ба зи ко јих се мо гу ела бо ри ра ти пе то го ди шњи из ве шта ји. При ка за на ди на ми ка ге о ло шких ис тра жи ва ња 
за сва ко ле жи ште на ко ме ће се у план ском пе ри о ду до 2025. го ди не, од но сно до 2050. го ди не вр ши ти екс пло а та ци ја угља пла ни ра на су 
та ко да се вре мен ски из во де ис пред фрон та ра до ва на по вр шин ским ко по ви ма нај ма ње то ли ко да се обез бе де сви па ра ме три на ко ји ма се 
за сни ва бла го вре ме на и по у зда на ге о ло шка ин тер пре та ци ја ле жи шта нео п ход на за не сме та но пла ни ра ње и из во ђе ње ра до ва на от крив ци 
и екс пло а та ци ји угља.

Таб. 101: Спе ци фи ка ци ја ге о ло шких ра до ва и ре ка пи ту ла ци ја укуп них тро шко ва ис тра жи ва ња (€) на ле жи шту Ра дље во, по вр ста ма 
ра до ва, у пе ри о ду 2016 –2019. го ди на

Ра до ви 2016. 2017. 2018. 2019. Укуп но (€)
Ви ше на мен ски ис тра жни ра до ви 509.659 540.459 723.854 265.311 2.039.283
Ге о ло шки ис тра жни ра до ви 900.379 696.886 933.064 261.711 2.792.040
Ге о фи зич ки ис тра жни ра до ви 172.703 229.450 167.792 268.339 838.284
Ге о тех нич ки ра до ви 182.361 154.817 129.583 84.706 551.467
Хи дро ге о ло шки ра до ви 204.859 402.937 116.824 242.896 967.516
Укуп но 1.969.961 2.024.548 2.071.118 1.122.963 7.188.589
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Таб. 102: Ула га ња (€) у ге о ло шка ис тра жи ва ња у ис точ ном де лу ко лу бар ског ба се на

Број На зив Укуп на ула га ња у 
пе ри о ду 2015 –2049.

Ула га ња у пе ри о ду 
2015 –2020.

Ула га ња у пе ри о ду 
2021 –2049.

1 Ге о ло шка ис тра жи ва ња
1.1 Ис тра жи ва ња у функ ци ји са на ци је уну тра шњег од ла га ли шта По ља Ц 80.000 80.000 0
1.2 Ге о ло шка ис тра жи ва ња на По љу Ц 440.000 440.000 0
1.3 Ге о ло шка ис тра жи ва ња на По љу Д 480.000 480.000 0
1.4 Ге о ло шка ис тра жи ва ња на По љу Е 7.530.000 5.280.000 2.250.000

1.4.1 Ви ше на мен ски ис тра жни ра до ви 4.280.000 2.030.000 2.250.000
1.4.2 ИЛМС ра до ви 1.450.000 1.450.000 0
1.4.3 Ге о тех нич ки ра до ви 450.000 450.000 0
1.4.4 Хи дро ге о ло шки ра до ви 1.350.000 1.350.000 0

2 Про јек то ва ње 2.500.000 1.500.000 1.000.000
Укуп но 11.030.000 7.780.000 3.250.000

Ре зер ве угља
Ко лу бар ски угље ни ба сен
Укуп не екс пло а та бил не ре зер ве у ко лу бар ском угље ном ба се ну на кра ју 2015. го ди не из но се 2.105.224.800 t угља, док су укуп не 

ван би лан сне ре зер ве 2.645.574.081 t угља. У таб. 103 при ка за не су ре зер ве по екс пло а та ци о ним по љи ма у ко лу бар ском угље ном ба се ну.

Таб. 103: Та бе лар ни при каз ре зер ви угља у Ко лу бар ском угљо но сном ба се ну
Ле жи ште Ка те го ри ја Би лан сне ре зер ве (t) Ван би лан сне ре зер ве (t) Ге о ло шке ре зер ве (t)

По ље Ц 
по ста ром По ље Б и Ц

А 7.355.290 3.260.760 10.616.040
Б 33.704.980 3.959.420 37.664.400

А+Б 41.060.260 7.220.180 48.280.440
По ље Д А 34.276.560 43.875.950 78.152.510

Б  – 24.053.510 24.053.551
А+Б 34.276.560 67.929.460 102.206.020

По ље Е Б 146.207.300 27.620.050 173.827.350
Ц1 150.720.140 104.349.620 255.069.760

Б+Ц1 296.927.440 131.969.670 428.897.110
По ље Ф Б 464.559.700  – 464.559.700

Ц1 181.600.500  – 181.600.500
Б+Ц1 646.160.200  – 646.160.200

По ље Г А 21.873.290 25.728.230 47.601.520
Б 14.393.170 40.105.680 54.498.850

А+Б 36.266.460 65.833.910 102.100.370
По ље 
Ве ли ки Цр ље ни

А 1.376.950 15.460.220 16.837.170
Ц1  – 49.973.480 49.973.480

А+Ц1 1.376.950 65.433.700 66.810.650
Там на ва –За пад но По ље А  – 26.147.790 26.147.790

Б 56.283.760 11.121.600 67.405.360
Ц1 245.021.530 44.675.650 289.697.180

А+Б+Ц1 301.305.29 81.945.040 383.250.330
По ље Ра дље во Б 223.472.020 30.557.550 254.029.570

Ц1 169.743.800 47.179.910 216.923.710
Б+Ц1 393.215.820 77.737.460 470.953.280

Ц2 по тен ци јал не, про це ње не 191.363.430
По ље 
Шо пић –Ла за ре вац

Б 109.712.900  – 109.712.900
Ц1  – 19.331.500 19.331.500

Б+Ц1 109.712.900 19.331.500 129.044.400
Ц2 по тен ци јал не, про це ње не 127.172.300

По ље Зви здар Б 78.944.740  – 78.944.740
Ц1 165.978.170 22.948.320 188.926.500

Б+Ц1 244.922.910 22.948.320 267.871.240
УКУП НО 
РБ КО ЛУ БА РА

А 64.882.090 114.472.950 179.355.030
Б 1.127.278.570 137.417.810 1.264.696.421
Ц1 913.064.140 288.458.480 1.201.522.630

А+Б+Ц1 2.105.224.800 540.349.240 2.645.574.081
Ц2 по тен ци јал не, про це ње не 318.535.730

Ко сто лач ки угље ни ба сен
Укуп не екс пло а та ци о не ре зер ве у ко сто лач ком угље ном ба се ну на ак тив ним ко пу Дрм но су око 300 ми ли о на то на угља, док је у за-

пад ном де лу ба се на би лан сно око 400 ми ли о на то на угља.
О ефек тив но сти ис тра жи ва ња ле жи шта угља Дрм но нај бо ље го во ре ис тра же не ре зер ве угља (Б и Ц1 ка те го ри је) од око 643·106 t 

(од че га би лан сне око 398·106 t и ван би лан сне око 245·106 t), као и по тен ци јал не ре зер ве Ц2 ка те го ри је про це ње не на 164·106 t. Ре зер ве Б 
ка те го ри је об у хва та ју око 55% од укуп них ис тра же них ре зер ви, а ре зер ве Ц1 ка те го ри је чи не око 45%. Би лан сне ре зер ве чи не око 61% од 
укуп них ис тра же них ре зер ви, а ван би лан сне око 39%. Од укуп но око 293·106 t екс пло а та ци о них ре зер ви, ре зер ве Б ка те го ри је чи не око 
190·106 t што је 65%, а Ц1 ка те го ри је око 103·106 t од но сно 35%.
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О ефек тив но сти ис тра жи ва ња ле жи шта угља за пад ни део ко сто лач ког ба се на го во ре ис тра же не ре зер ве угља (Б и Ц1 ка те го ри је) од 

око 603·106 t (од че га би лан сне око 408·106 t и ван би лан сне око 195·106 t), као и по тен ци јал не ре зер ве Ц2 ка те го ри је про це ње не на 36·106 
t. Би лан сне ре зер ве Б ка те го ри је об у хва та ју око 25% од укуп них ис тра же них ре зер ви, а би лан сне ре зер ве Ц1 ка те го ри је чи не око 39% од 
укуп но ис тра же них ре зер ви. Би лан сне ре зер ве чи не око 63% од укуп них ис тра же них ре зер ви, а ван би лан сне око 37%. У идеј ним кон ту-
ра ма по вр шин ског ко па укуп не екс пло а та ци о не ре зер ве угља из но се око 355·106 t.

Укуп не ге о ло шке ре зер ве ко сто лач ког ба се на из но се 1.643.802.637 t при че му су би лан сне Б+Ц1 ка те го ри је 881.702.050 t, ван би лан-
сне Б+Ц1 ка те го ри је 522.298.897 t и по тен ци јал не ре зер ве Ц2 ка те го ри је 239.801.690 t угља.

Ак тив ни по вр шин ски ко по ви
Би лан сне ре зер ве Б+Ц1 ка те го ри је ле жи шта Дрм но пре ма Ела бо ра ту о ре зер ва ма угља ле жи шта Дрм но (2013.) са ста њем на дан 31. 

март 2013. из но се 397.985.545 t Б+Ц1 ка те го ри је. Пре ма истом Ела бо ра ту, у ле жи шту Дрм но из дво је но је и 245.271.819 t Б+Ц1 ка те го ри је 
ван би лан сних ре зер ви.

Про јек то ва ни по вр шин ски ко по ви
Ге о ло шке ре зер ве угља ле жи шта Кле нов ник пре ма Ела бо ра ту о ре зер ва ма (2010. го ди на) са ста њем на дан 31. де цем бра 2010. го-

ди не из но се 8.595.000 t Б ка те го ри је и све ре зер ве су свр ста не у ван би лан сне. Би лан сне ре зер ве Б+Ц1 ка те го ри је ле жи шта Ћи ри ко вац 
пре ма Ела бо ра ту о ре зер ва ма (2010. го ди на) ста њем на дан 30. јун 2010. го ди не из но се 75.505.300 t. Пре ма истом Ела бо ра ту, у ле жи шту 
Ћи ри ко вац из дво је но је и 74.012.568 t Б+Ц1 ка те го ри је ван би лан сних ре зер ви као и про це ње них, по тен ци јал них Ц2 ре зер ви у ко ли чи ни 
од 162.414.100 t угља.

По тен ци јал ни по вр шин ски ко по ви
Би лан сне ре зер ве Б+Ц1 ка те го ри је ле жи шта за пад ни део ко сто лач ког ба се на пре ма Ела бо ра ту о ре зер ва ма (2014.) (нео ве ре не ре зер-

ве) из но се 408.211.206 t Б+Ц1 ка те го ри је. Пре ма истом Ела бо ра ту, у овом ле жи шту из дво је но је и 194.419.510 t Б+Ц1 ка те го ри је ван би-
лан сних ре зер ви као и 35.886.110 t по тен ци јал них Ц2 ре зер ви у идеј ној кон ту ри про јек то ва них по вр шин ских ко по ва и 208.671.468 t ван 
кон ту ре про јек то ва них по вр шин ских ко по ва. По ме ну те ре зер ве су би лан си ра не Ела бо ра том о ре сур си ма и ре зер ва ма док угаљ из тре ћег 
сло ја ни је био пред мет би лан си ра ња овим ела бо ра том. Ме ђу тим, тре ба ис та ћи да су ре зер ве тре ћег сло ја про це ње не у овом ела бо ра ту на 
око 1.024.000.000 t.

Ре ка пи ту ла ци ја ге о ло шких и екс пло а та ци о них ре зер ви пре ма ва лид ној до ку мен та ци ји
У таб. 104 да та је ре ка пи ту ла ци ја ге о ло шких и екс пло а та ци о них ре зер ви угља пре ма ва лид ној до ку мен та ци ји и то за ак тив не, про-

јек то ва не и по тен ци јал не по вр шин ске ко по ве.
Ка ко је већ по ме ну то, у ко сто лач ком ба се ну ак ти ван по вр шин ски коп је на ле жи шту Дрм но, про јек то ва ни по вр шин ски ко по ви су на 

ле жи шти ма Кле нов ник и Ћи ри ко вац док су по тен ци јал ни по вр шин ски ко по ви Ду бра ви ца и Ја го ди ца на ле жи шту За пад ни део ко сто лач-
ког ба се на.

Са аспек та ана ли зе би лан сно сти ре зер ви у ела бо ра ти ма о ре зер ва ма за сва че ти ри ле жи шта ко сто лач ког ба се на, би лан сне ре зер ве су 
део ге о ло шких ре зер ви Б и Ц1 ка те го ри је ко је за до во ља ва ју гра нич не усло ве екс пло а та ци је (ми ни мал на де бљи на, ми ни мал ни ква ли тет 
итд.) из над ко јих се не на ла зе објек ти и вред но сти ве ћег зна ча ја и чи ја је екс пло а та ци ја еко ном ски оправ да на док су ван би лан сне ре зер ве 
оне чи ја екс пло а та ци ја ни је еко ном ски оправ да на у функ ци ји за до во ље ња по ме ну тих гра нич них усло ва екс пло а та ци је.

По тен ци јал не ре зер ве су ре зер ве ко је су не до вољ но ис тра же не и ка те го ри са не су као Ц2 и Д1 ка те го ри ја. Екс пло а та ци о не ре зер ве 
су би лан сне ре зер ве ума ње не за екс пло а та ци о не гу бит ке.

Таб. 104: Та бе лар ни при каз ре зер ви угља у Ко сто лач ком угље ном ба се ну
Ле жи ште Ка те го ри ја Би лан сне ре зер ве (t) Ван би лан сне ре зер ве (t) Ге о ло шке ре зер ве (t)

Дрм но

А
Б 238.675.082 112.382.957 351.058.039
Ц1 159.310.462 132.888.861 292.199.323

А +Б+Ц1 397.985.544 245.271.818 643.257.364
Ц2

Укуп но
643.257.364

Експлоатационе резерве: 292.938.852

Кленовник 

А
Б 8.595.000
Ц1

А +Б+Ц1

Ц2

Укупно
8.595.000

Експлоатационе резерве: 0

Ћириковац

А
Б 54.403.038 63.233.168 121.636.207
Ц1 19.102.261 8.779.400 27.881.661

А +Б+Ц1 75.505.299 74.012.568 149.517.868
Ц2 162.414.100

Укупно
461.449.836

Експлоатационе резерве: 0

Западни Костолац

А
Б 161.576.217 13.742.976 175.319.193
Ц1 246.634.989 180.506.190 427.141.179

А +Б+Ц1 408.211.206 194.249.166 602.460.372
Ц2 208.671.468

Укупно
811.131.840

Експлоатационе резерве: 408.211.206
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Ле жи ште Ка те го ри ја Би лан сне ре зер ве (t) Ван би лан сне ре зер ве (t) Ге о ло шке ре зер ве (t)

УКУПНО 
КОСТОЛАЦ

А 454.654.337 197.954.101 648.013.439
Б 425.047.712 322.174.451 747.222.073
Ц1 879.702.049 520.128.552 1.395.235.604

А +Б+Ц1 371.085.568
Ц2 454.654.337 197.954.101 648.013.439

Укупно
1.766.321.172

Експлоатационе резерве: 701.150.058

С об зи ром на то да се у ела бо ра ти ма о ре зер ва ма ана ли за би лан сно сти углав ном ба зи ра на идеј ним ре ше њи ма по вр шин ске екс-
пло а та ци је то се би лан сност ре зер ви на ле жи шти ма Кле нов ник и Ћи ри ко вац мо ра узе ти са ре зер вом, по себ но ако се узме у об зир да се 
гра нич ни усло ви екс пло а та ци је ме ња ју, ка ко у вре ме ну та ко и у про сто ру. У сва ком слу ча ју тре ба на по ме ну ти да су све ре зер ве угља на 
ле жи шту Кле нов ник ван би лан сне и да је овај по вр шин ски коп трај но за тво рен, док су ре зер ве у ле жи шту Ћи ри ко вац би лан си ра не као 
би лан сне, ван би лан сне и по тен ци јал не и на овом ко пу су при вре ме но об у ста вље ни ра до ви.

Ме ђу тим, тре ба ис та ћи да је ко сто лач ки ба сен је дин стве но ле жи ште угља ко је је ве штач ки по де ље но на по сто је ћа ле жи шта. Са 
аспек та ве штач ке по де ле, а у ци љу бо љег ис ко ри шће ња ре зер ви угља, ба сен се мо же по сма тра ти и као Ис точ ни, Цен трал ни и За пад ни 
део. Тре нут но, екс пло а та ци ја угља вр ши се у Ис точ ном де лу ба се на на по вр шин ском ко пу Дрм но. У Цен трал ном де лу ба се на ло ци ра ни 
су по вр шин ски ко по ви Кле нов ник и Ћи ри ко вац на ко ји ма се, ка ко је већ ре че но не вр ши екс пло а та ци ја угља. У За пад ном де лу ба се на су 
за са да вр ше на са мо ге о ло шка ис тра жи ва ња у ци љу ове ре ре зер ви угља. С об зи ром на то да се пре ма Ела бо ра ти ма о ре зер ва ма у Цен-
трал ном де лу ба се на на ла зи пре ко 75 ми ли о на то на би лан сних ре зер ви угља (ле жи ште Ћи ри ко вац), пре ко 82 ми ли о на то на угља ван-
би лан сних ре зер ви (ле жи ште Кле нов ник и ле жи ште Ћи ри ко вац) као и пре ко 160 ми ли о на то на по тен ци јал них ре зер ви угља у ле жи шту 
Ћи ри ко вац, нео п ход но је де таљ но из а на ли зи ра ти, од го ва ра ју ћом тех но-еко ном ском сту ди јом, све по тен ци јал не мо гућ но сти ва ло ри за ци је 
ка ко би лан сних та ко и ван би лан сних и по тен ци јал них ре зер ви угља у овом де лу ба се на, укљу чу ју ћи и мо гућ ност по ве зи ва ња Цен трал-
ног и За пад ног де ла ба се на са аспек та екс пло а та ци је угља и оп ти мал ног ис ко ри шће ња ре зер ви.

Пла ни ра на ис тра жи ва ња на ле жи шту Дрм но тре ба да се ре а ли зу ју у пе то го ди шњим вре мен ским ци клу си ма та ко што се то ком че ти-
ри го ди не вр ше те рен ска и ла бо ра то риј ска ис тра жи ва ња а у пе тој го ди ни се вр ши из ра да и ове ра Ела бо ра та.

Спе ци фи ка ци ја ге о ло шких ра до ва и ре ка пи ту ла ци ја укуп них тро шко ва ис тра жи ва ња, по вр ста ма ра до ва, у јед ном вре мен ском ци-
клу су при ка за на је у таб. 105.

Таб. 105: Ре ка пи ту ла ци ја тро шко ва ис тра жи ва ња у јед ном вре мен ском ци клу су
Ра до ви Из нос (€)

Ви ше на мен ски ис тра жни ра до ви 1.500.000
Ге о ло шки ис тра жни ра до ви 1.000.000
Ге о тех нич ки ис тра жни ра до ви 200.000
Хи дро ге о ло шки ис тра жни ра до ви 1.300.000
Укуп но 4.000.000

Пла ни ра ни обим ге о ло шких ис тра жних ра до ва на ле жи шту Дрм но до кра ја екс пло а та ци је, ре а ли зо ва ће се у осам пе то го ди шњих ци-
клу са, а пла ни ра на укуп на сред ства су 32.000.000 €. По пе то го ди шњем ци клу су пла ни ра на сред ства из но се 4.000.000 €, од но сно 800.000 
€ го ди шње. Ис тра жни ра до ви се спро во де по усло вље ној ди на ми ци ра до ва на екс пло а та ци ји угља у сми слу пре ка те го ри за ци је рас по ло-
жи вих ре зер ви у ка те го ри је ви шег сте пе на ис тра же но сти.

Јав но пред у зе ће за под зем ну екс пло а та ци ју
У ЈП за под зем ну екс пло а та ци ју угља ста ње ре зер ви угља на дан 31. де цем бра 2015. го ди не из но се око 600.000.000 t угља, при че му 

нај ве ћи удео има ју мр ко лиг нит ски и лиг нит ски угље ви.

Таб. 106: Та бе лар ни при каз ре зер ви угља у у ЈП за Под зем ну екс пло а та ци ју угља
Би лан сне ре зер ве (t) Ван би лан сне ре зер ве (t) Укуп но (t)

Ка ме ни угаљ 5.766.350 1.704.290 7.470.640
Мр ки угаљ 79.761.340 21.366.760 101.128.100
Мр ко лиг нит ски угаљ 330.864.180 12.673.460 343.507.640
Лиг нит 178.995.000 3.184.000 182.179.000
Укуп но 595.356.870 38.928.510 634.285.380

Ко вин ски угље ни ба сен
У ко вин ском ба се ну (бра ње ни и не бра ње ни део) ове ре не су ре зер ве на ни воу 271 ми ли о на то на угља (5 ми ли о на то на не бра ње ни 

део и 266 ми ли о на то на и бра ње ном де лу).
Укуп не ге о ло шке ре зер ве за ле жи ште угља Ко вин бра ње ни део, по ље А и по ље Б (Ела бо рат о ре зер ва ма угља у ле жи шту Ко вин 

по ља А и Б 2015), из но се укуп но 308.894.622 t, од че га 167.206.129 t Б ка те го ри је и 141.688.493 t Ц1 ка те го ри је. У би лан сне ре зер ве су 
увр ште не ре зер ве Б и Ц1 ка те го ри је ко је су из над ко те 0 м. Ис под ове ко те се на ла зе ге о ло шке ре зер ве од 42.786.864 t угља, ко је су ван би-
лан сне. Ове ре не би лан се ре зер ве за ле жи ште угља Ко вин бра ње ни део, по ље А и по ље Б, из но се укуп но 266.107.758 t Б+Ц1, ка те го ри је, 
од че га 165.575.751 t Б ка те го ри је и 100.532.007 t Ц1 ка те го ри је, са сле де ћим сред њим ква ли те том угља: вла га 42,83%, пе пео 20,42%, 
S укуп ни 1,05%, S у пе пе лу 0,64%, S са гор љи ви 0,59%, кокс 33,46%, C-fix 17,88%, Ис пар љи ве ма те ри је 23,33%, Са гор љи ве ма те ри је 
39,63%, ДТЕ 8.914 kJ/kg, ГТЕ 10.120 kJ/kg. Екс пло а та ци о ни гу би ци из но се 15%, што зна чи да су екс пло а та ци о не ре зер ве у ле жи шту 
226.107.758 t угља. Ква ли тет угља је око 9000 kJ/kg.

Укуп не ре зер ве у не бра ње ном де лу По ља А из но се не што пре ко 5.000.000 t угља са то плот ном вред но шћу од око 9000 kJ/kg и са др-
жа јем сум по ра од 0,48%. По ред то га ове ре не су и ре зер ве шљун ка од око 5.200.000 m3.

Про је кат Ко вин је за са да по тен ци јал ни Про је кат ко ји за ви си од еко ном ских ре зул та та сту ди ја оправ да но сти за руд ник и тер мо е лек-
тра ну и ње го ва пра ва суд би на ће се зна ти на кон за вр шет ка ове две сту ди је. Ина че, Про је кат пред ста вља из град њу но вог руд ни ка лиг ни та 
и на мен ске тер мо е лек тра не пред ви ђе ног ин ста ли са ног ка па ци те та 700 MW, на те ри то ри ји оп шти не Ко вин. Руд ник лиг ни та ће ко ри сти ти 
тех но ло ги ју под вод не екс пло а та ци је угља, ко ја је већ при сут на у по сто је ћем руд ни ку ма њег ка па ци те та од но сно Руд ни ку Ко вин а.д. и 
би ће ло ци ран у бра ње ном де лу на ле вој стра ни Ду на ва, у оп шти ни Ко вин, ју жно од на се ља Гај и за пад но од на се ља Ду бо вац.
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Овај про је кат под ра зу ме ва: 
 – из град њу руд ни ка угља у „бра ње ном” де лу Ко вин ског ле жи шта (по ља „А” и „Б”) у Ко ви ну са пла ни ра ном го ди шњом про из вод њом 

од 6 ми ли о на то на, ра ди под вод не екс пло а та ци је би лан си ра них 266 ми ли о на то на угља. Пла ни ра не ин ве сти ци је у руд ник су 260 ми ли о на €;
 – из град њу тер мо е лек тра не оквир не ин ста ли са не сна ге од 700 MW, по свим про пи са ним стан дар ди ма ЕУ, ко ји ва же за из град њу ве ли ких 

ло жи шта. Пла ни ра не ин ве сти ци је у тер мо е лек тра ну су 900 ми ли о на €, а оче ки ва на го ди шња про из вод ња елек трич не енер ги је око 4900 GWh;
 – оче ки ва ни рад ни век ко па и елек тра не је >35 го ди на.
У на ред ним го ди на ма се оче ку је из ра да тех нич ке до ку мен та ци је по треб не за ис хо до ва ње одо бре ња за екс пло а та ци ју за руд ник и 

енер гет ске до зво ле за тер мо е лек тра ну, пре све га Сту ди је из во дљи во сти за из град њу руд ни ка и Сту ди је из во дљи во сти за из град њу тер мо-
е лек тра не, где ће се оба до ку мен та раз ви ја ти у скла ду са свим зах те ви ма за ко но дав ства Ре пу бли ке Ср би је. По успе шно окон ча ним Сту-
ди ја ма из во дљи во сти за руд ник и тер мо е лек тра ну би ће по зна то ви ше кон крет них и пре ци зни јих по да та ка ко ји се ти чу Про јек та Ко вин, а 
ко ји у овом тре нут ку ни су по зна ти. Оче ки ва ни па ра ме три ко ји ће по успе шном окон ча њу по ме ну тих сту ди ја би ти по зна ти се ти чу:

 – пи та ња бро ја је ди ни ца тј бло ко ва од ко јих ће се са сто ја ти тер мо е лек тра на;
 – пи та ња тач не по зи ци је тер мо е лек тра не;
 – пи та ња ко нач не ин ста ли са не сна ге тер мо е лек тра не;
 – пи та ња ко ли чи не опре ме ко ја ће се ко ри сти ти за ски да ње от крив ке и ја ло ви не;
 – пи та ња ко ли чи не опре ме ко ја ће се ко ри сти ти за екс пло а та ци ју угља;
 – це не по ко јој ће се про да ва ти угаљ;
 – це не по ко јој ће се про да ва ти елек трич на енер ги ја;
 – при ро де (ра зно вр сност и ди на ми ка) про да је угља и елек трич не енер ги је;
 – пре ци зног бу џе та и пре се ка тро шко ва ин ве сти ци је;
 – пе ри о да по вра ћа ја ин ве сти ци је;
 – оста лих пи та ња бит них за успе шну при пре му и ре а ли за ци ју Про јек та Ко вин.
Пре ма пла но ви ма екс пло а та ци ја угља би тре ба ла да от поч не 2023. го ди не. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду пре о ста ли пе ри од, сте пен до 

са да ура ђе не до ку мен та ци је, као и до са да шња ис ку ства са под вод ном екс пло а та ци јом, ма ло је ве ро ват но да ће до 2023. го ди не от по че ти 
екс пло а та ци ја угља и про из вод ња елек трич не енер ги је.

Шта ваљ  – Сје нич ки ба сен
У Сје нич ком угљо но сном ба се ну екс пло а та ци о не ре зер ве из но се око 117 ми ли о на то на угља са про сеч ним ква ли те том од око 

15.000 kJ/kg и са др жа јем сум по ра од 0,98%. Руд ник Шта ваљ је ло ци ран и за пад ној Ср би ји бли зу гра ни це са Цр ном Го ром. Екс пло а та ци ја 
на по сто је ћој ло ка ци ји оба вља се од 1965. го ди не.

То ком 2007. го ди не ура ђе на је прет ход на сту ди ја из во дљи во сти за из град њу тер мо е лек тра не и руд ни ка у Шта вљу (DMT GmbH 
 – Mon tan Con sul ting Ger many, Fa culty of Mi ning and Ge o logy, Uni ver sity of Bel gra de Ser bia, SES TLMA ČE Slo va kia). Раз ма тра на је мо-
гућ ност из град ње бло ка од 320 МW. Пред ви ђе не ин ве сти ци је за из град њу тер мо е лек тра не из но си ле су 375 ми ли о на € уз до дат них 20 
ми ли о на € за по ве зи ва ње на мре жу. Укуп не ини ци јал не ин ве сти ци је за руд ник су про це ње не на око 90 ми ли о на € док за чи тав пе ри од 
екс пло а та ци је од 40 го ди на ин ве сти ци је у руд ник из но се 391 ми ли о на €, где је 31 ми ли он € за из град њу ин фра струк ту ре руд ни ка, 357 
ми ли о на € за опре му и 10 ми ли о на € за гра ђе вин ске објек те.

По треб ни ка па ци тет је 2.3 ми ли о на то на угља го ди шње (ра чу на ју ћи и 60.000 t за ши ро ку по тро шњу).
По треб но је спро ве сти ак тив но сти на да љој ана ли зи до ступ них па ра ме та ра, а све у ци љу по тен ци јал не из град ње руд ни ка и тер мо-

е нер гет ских ка па ци те та.

П.27. Отва ра ње за мен ских ка па ци те та за по сто је ће по вр шин ске ко по ве ко ји пре ста ју са ра дом и отва ра ње ко по ва ко ји ће би ти на ме-
ње ни за но ве тер мо е нер гет ске ка па ци те те

Отва ра ње но вих, од но сно про ши ре ња ка па ци те та по сто је ћих ко по ва као и отва ра ње за мен ских ка па ци те та за по сто је ће по вр шин ске 
ко по ве ко ји пре ста ју са ра дом, као и отва ра ње ко по ва ко ји ће би ти на ме ње ни за но ве тер мо е нер гет ске ка па ци те те, су раз ма тра ни за ко-
сто лач ки, ко лу бар ски, ко вин ски и сје нич ки угље ни ба сен.

У окви ру ко сто лач ког ба се на раз ма тра но је са мо по ве ћа ње ка па ци те та ко па Дрм но са по сто је ћих 9 на 12 ми ли о на то на угља го ди-
шње због из град ње но вог бло ка ТЕ Ко сто лац Б3 сна ге 350 МW.

У окви ру ко лу бар ског ба се на раз ма тра но је по ве ћа ње ка па ци те та По ља Ц у функ ци ји отва ра ња По ља Е, отва ра ње По ља Е као за-
мен ског ка па ци те та по вр шин ском ко пу По ље Ц и По ље Д, отва ра ње по вр шин ског ко па По ље Г као за мен ског ка па ци те та по вр шин ском 
ко пу Ве ли ки Цр ље ни, као и отва ра ње ко па Ра дље во у функ ци ји ујед на ча ва ње ква ли те та угља и у ка сни јој фа зи као за мен ски ка па ци тет 
по вр шин ског ко па Там на ва за пад но по ље. У слу ча ју да по сто ји по тре ба за но вим ка па ци те ти ма на по вр шин ском ко пу Ра дље во се мо же 
по ве ћа ти ка па ци тет за по тре бе евен ту ал но но ве тер мо е лек тра не.

У окви ру ко вин ског ба се на раз ма тра се мо гућ ност отва ра ња но вог ко па са под вод ном екс пло а та ци јом за снаб де ва ње но ве тер мо е-
лек тра не ин ста ли са ног ка па ци те та 700 MW.

У окви ру сје нич ког ба се на раз ма тра се мо гућ ност из град ње бло ка од 320 МW за шта је по треб но снаб де ва ње са угљем из руд ни ка 
са под зем ном екс пло а та ци јом Шта ваљ у ко ли чи ни од 2,3 ми ли о на то на угља го ди шње.

Таб. 107: Основ не ка рак те ри сти ке и ефек ти про јек та „За вр ше так ин ве сти ци о не из град ње и по ве ћа ње ка па ци те та по вр шин ског ко па 
Дрм но”

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Вред ност про јек та и из вор сред ста ва Опис ефе ка та ре а ли за ци је Ва ло ри зо ва ни про сеч ни го ди шњи ефек ти ре а ли за ци је 
на осно ву рас по ло жи ве до ку мен та ци је

Ин фра струк ту ра и са о бра ћај-
ни це 9 mt

3.900.000 €
(сопствена средства ЕПС)

За вр шет ком ин ве сти ци о не из град ње ко па 
Дрм но на 9.000.000 t угља го ди шње као и 
по ве ћа њем на 12.000.000 t угља го ди шње 
омо гу ћа ва се си гур но снаб де ва ње по сто је ћих 
тер мо е нер гет ских бло ко ва ТЕ Ко сто лац А и 
Ко сто лац Б укуп не ин ста ли са не сна ге 1007 
МW као и снаб де ва ње бу ду ће тер мо е лек тра-
не ТЕ Ко сто лац Б3 сна ге 350 МW про сеч ног 
ква ли те та 9800 kJ/kg. Укуп на ин ве сти ци о на 
ула га ња су око 350.000.000 €, а по ве ћа ње 
ка па ци те та на 12.000.000 t мо гу ће је 2020 
го ди не.

Ре а ли за ци ја про јек та по ве ћа ња ка па ци те та ПК Дрм но 
омо гу ћа ва кон ти ну и тет у про из вод њи елек трич не 
енер ги је као и обез бе ђи ва ње нео п ход них ко ли чи на 
угља за но ви блок ТЕ Ко сто лац Б3. На ба зи укуп них 
ре зер ви угља са ПК Дрм но мо гу ћа је укуп на про из-
вод ња од 200.000 GWh.
Еко ном ски ток про јек та да је про ра чун ин тер не сто пе 
по вра ћа ја IRR (In ter al ra te of re turn): IRR = 10,42%
У еко ном ском то ку из ра чу на та је и не то са да шња 
вред ност са дис конт ном сто пом од 8% и из но си
NPV =107.017.210 €
NPV по то ни угља = 0,39 €/t
Набавља се нови БТО систем са фреквентно регули-
саним погонима (8 погонских станица) и могућношћу 
промене брзине у функцији капацитета. Уштеде у 
енергији су 10 до 30%. За овај систем уштеде око 
540000 kWh на годишњем нивоу

Ре ви та ли за ци ја по сто је ће 
опре ме са ПК Дрм но

13.500.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Набавка нових и комплети-
рање постојећих транспорте-
ра за капацитет од 9.000.000 t

55.500.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Набавка помоћне механи-
зације

8.000.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Управљање квалитетом угља 5.000.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Опрема за повећање капаци-
тета на 12.000.000 t

120.000.000 €
(кредит CMEK и сопствена средства 
ЕПС)

Промена технологије рада 
БТО и БТД система

59.000.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Одводњавање 80.000.000 €
(сопствена средства ЕПС)
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Таб. 108: Недостајућа планска и техничка документација
Пројекат Статус припреме пројекта Недостајућа планска и техничка документација

Завршетак инвестиционе изградње и повећање капацитета 
површинског копа Дрмно

Урађена студија оправданости и Главни рударски пројекат Пројекат експлоатације,
Пројекти монтаже опреме за 5 БТО система

Таб. 109: Динамика реализације активности у периоду реализације ПОС
Пројекат:

Завршетак инвестиционе изградње и повећање капацитета површинског копа Дрмно Одговорни субјекат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Пројектна документација

ЕПС

x
Припрема техничке документације x
Дозволе и сагласности министарстава и других институција x x
Инфраструктура и саобраћајнице 9 mt x
Ревитализација постојеће опреме са ПК Дрмно x x
Набавка нових и комплетирање постојећих транспортера x x x
Набавка помоћне механизације
Управљање квалитетом угља x x x
Напајање и телекомуникације
Опрема за повећање капацитета на 12.000.000 t x x x
Промена технологије рада БТО и БТД система x
Одводњавање x x x x x x x
Откопавање јаловине x x x x x x x
Откопавање угља x x x x x x x

Ри зи ци: Јав не на бав ке за из во ђе ње ра до ва, ре а ли за ци ја ки не ског кре ди та, ста бил ност уну тра шњег од ла га ли шта, на бав ка но ве опре-
ме, ре а ли за ци ја си сте ма од вод ња ва ња.

Ко лу бар ски угље ни ба сен
У окви ру ко лу бар ског ба се на раз ма тра но је по ве ћа ње ка па ци те та По ља Ц у функ ци ји отва ра ња По ља Е, отва ра ње По ља Е као за-

мен ског ка па ци те та по вр шин ском ко пу По ље Ц и По ље Д, отва ра ње по вр шин ског ко па По ље Г као за мен ског ка па ци те та по вр шин ском 
ко пу Ве ли ки Цр ље ни, као и отва ра ње ко па Ра дље во у функ ци ји ујед на ча ва ње ква ли те та угља и у ка сни јој фа зи као за мен ски ка па ци тет 
по вр шин ског ко па Там на ва за пад но по ље. У слу ча ју да по сто ји по тре ба за но вим ка па ци те ти ма на по вр шин ском ко пу Ра дље во се мо же 
по ве ћа ти ка па ци тет за по тре бе евен ту ал но но ве тер мо е лек тра не.

По ље Г
По вр шин ски коп По ље Г се отва ра као за мен ски ка па ци тет за по вр шин ски коп Ве ли ки Цр ље ни. Про јек то ва ни ка па ци тет је 5.000.000 

t угља го ди шње.
Да би се отво рио по вр шин ски коп По ље Г као за мен ски ка па ци тет за по вр шин ски коп Ве ли ки Цр ље ни нео п ход но је да се ре а ли зу ју 

сле де ћи пот про јек ти:
 – из ме шта ње ре ке Ко лу ба ре у II фа зи у укуп ној ду жи ни од 2,6 km;
 – из ме шта ње ре ке Пе штан у ду жи ни од 1,8 km;
 – из ме шта ње ре ги о нал ног пу та М22 Бе о град  – Гор њи Ми ла но вац (Ибар ске ма ги стра ле) у ду жи ни 7,24 km;
 – из ме шта ње да ле ко во да 110 kV (два ко ма да на је дан дво стру ки);
 – из ме шта ње да ле ко во да 35 kV (пет ко ма да);
 – из ме шта ње та ло жни ка и по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да Ко лу ба ре Пре ра да;
 – из ме шта ње из во ри шта и во до за хва та;
 – на бав ка но ве опре ме (са мо ход ни тран спор тер, три тран спор те ра 1600 mm, и две рас по дел не ста ни це);
 – ре ви та ли за ци ја и мо дер ни за ци ја по сто је ће основ не опре ме;
 – на бав ка но ве по моћ не ме ха ни за ци је.

Таб. 110: Основ не ка рак те ри сти ке и ефек ти про јек та „Отва ра ње по вр шин ског ко па По ље Г”

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Вред ност про јек та и из вор 
сред ста ва Опис ефе ка та ре а ли за ци је Ва ло ри зо ва ни про сеч ни го ди шњи ефек ти ре а ли за ци је на 

осно ву рас по ло жи ве до ку мен та ци је
Из ме шта ње ре ке Ко лу ба ре у II фа-
зи у укуп ној ду жи ни од 2,6 km

10.460.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Отва ра њем по вр шин ског ко па По ље Г као 
за мен ског ка па ци те та по вр шин ског ко па 
Ве ли ки Цр ље ни обез бе ђу ју се до вољ не 
ко ли чи не угља за си гур но снаб де ва ње 
тер мо е лек тра на Ни ко ла Те сла. Пла ни ра-
ни го ди шњи ка па ци тет је 5.000.000 t угља 
ко ји је про сеч ног ква ли те та 8150 kJ/kg. 
Ова ко ква ли те тан угаљ омо гу ћа ва да се, 
ме ша њем са угљем сла би јег ква ли те та 
са по вр шин ских ко по ва Там на ва за пад но 
по ље и Ра дље во, ис ко ри сти ве ли ки део 
не ква ли тет ног угља, а ти ме да се по ве ћа 
ис ко ри шће ње ле жи шта и по ве ћа си ро вин-
ска ба за. Укуп на ула га ња из но се 60.605.585 
€. По че так екс пло а та ци је ја ло ви не 2017, а 
екс пло а та ци је угља 2018. го ди не.

Ре а ли за ци ја про јек та отва ра ња по вр шин ског ко па По ље Г 
омо гу ћа ва кон ти ну и тет у про из вод њи елек трич не енер ги је. 
На ба зи ре зер ви угља са ПК По ље Г мо гу ћа је укуп на про из-
вод ња од 30.000 GWh.
Еко ном ски ток про јек та да је про ра чун ин тер не сто пе по вра-
ћа ја IRR (In ter al ra te of re turn).
IRR = 14,86%
У еко ном ском то ку из ра чу на та је и не то са да шња вред ност са 
дис конт ном сто пом од 8% и из но си
NPV =21.634.494 €
Про сеч на не то до бит = 2,66 €/to na
NPV по то ни угља = 0,60 €/t
На овом копу користиће се стара опрема те неће бити додат-
них ефеката на енергетску ефикасност.

Из ме шта ње ре ке Пе штан у ду жи-
ни од 1,8 km

1.370.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Измештање регионалног пута М22 
у дужини 7,24 km

5.850.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Измештање далековода 110 kV 
Измештање далековода 35 kV (5 
комада)

2.000.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Измештање изворишта и водо-
захвата

4.220.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Измештање таложника и по-
стројења за пречишћавање отпад-
них вода Колубаре Прерада

5.000.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Набавка нове основне и помоћне 
опреме 

29.500.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Ревитализација и модернизација 
постојеће основне опреме

15.000.000 €
(сопствена средства и 
средства одржавања ЕПС)

Инвестициона откривка 2.100.000 €
(сопствена средства ЕПС)
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Таб. 111: Недостајућа планска и техничка документација

Пројекат Статус припреме пројекта Недостајућа планска и техничка документација
Отварање површинског копа Поље Г Пројектна документација је комплетно урађена Просторни план је на усвајању.

Таб. 112: Динамика реализације активности у периоду реализације ПОС
Пројекат:

Отварање површинског копа Поље Г Одговорни субјекат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Пројектна документација

ЕПС

x
Припрема техничке документације x
Студија утицаја на животну средину и друштво x
Дозволе министарстава и других институција x
Измештање реке Колубаре у II фази у укупној дужини од 2,6 km x
Измештање регионалног пута М22 у дужини 7,24 km x x x
Измештање изворишта и водозахвата x x
Измештање далековода 110 kV и измештање далековода 35 kV x x
Измештање таложника и постројења за пречишћавање отпадних вода x
Набавка нове основне и помоћне опреме x x
Ревитализација и модернизција постојеће основне опреме x
Откопавање јаловине x x x x x x x
Откопавање угља угља x x x x x x

Ри зи ци: Јав не на бав ке за из во ђе ње ра до ва, из ме шта ње ин фра струк тур них обје ка та (ре ка, ма ги страл ни пут и др.).

По ље Ц
Ин ве сти ци је у по вр шин ски коп По ље Ц су у функ ци ји до сти за ња про јек то ва ног ка па ци те та и отва ра ња по вр шин ског ко па По ље Е 

ко је тре ба да бу де за мен ски ка па ци тет за ПК По ље Д. Про јек то ва ни ка па ци тет (пре ма но вом До пун ском про јек ту на осно ву ко га се ушло 
у про це ду ру до би ја ња до зво ла) се кре ће од 3.000.000 t у 2017. го ди ни, а за тим 4.000.000 t угља го ди шње до 2030. го ди не.

Да би се отво рио по вр шин ски коп По ље Е као за мен ски ка па ци тет за по вр шин ски коп Д нео п ход но је да се ре а ли зу ју сле де ћи пот-
про јек ти:

 – на бав ка БТО си сте ма ка па ци те та 6.600 m3/h (ро тор ни ба гер си стем тран спор те ра Б 2000 mm (че ти ри по гон ске ста ни це 5000 m 
тра се) и од ла гач ка па ци те та 8.800 m3/h;

 – са на ци ја уну тра шњег од ла га ли шта и по че так од ла га ња на про сто ру бив шег ко па По ље А и Гли на.

По ље Е
По вр шин ски коп По ље Е се отва ра као за мен ски ка па ци тет за ПК По ље Д. Про јек то ва ни ка па ци тет је 12.000.000 t угља го ди шње. Да 

би се отво рио по вр шин ски коп По ље Е као за мен ски ка па ци тет за по вр шин ски коп Д нео п ход но је да се ре а ли зу ју сле де ћи пот про јек ти:
 – на бав ка два БТО си сте ма ка па ци те та 6.600 m3/h (ро тор ни ба гер си стем тран спор те ра Б 2000 mm и од ла га чи ка па ци те та 8800 m3/h);
 – на бав ка тран спорт не опре ме и опре ме за се лек тив ни рад;
 – ре ви та ли за ци ја по сто је ће опре ме;
 – на бав ка по моћ не ме ха ни за ци је;
 – из ра да ре тер зи о них бра на и ре гу ла ци ја ре ке Пе штан;
 – из град ња ин фра струк тур них обје ка та (мон та жни плац, ра ди о ни це и др.);
 – из ме шта ње пу те ва;
 – от куп зе мљи шта.

Таб. 113: Основ не ка рак те ри сти ке и ефек ти про јек та „Отва ра ње по вр шин ског ко па По ље Е (за вр ше так ин ве сти ци о не из град ње по-
вр шин ског ко па По ље Ц)”

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Вред ност про јек та и из вор 
сред ста ва Опис ефе ка та ре а ли за ци је Ва ло ри зо ва ни про сеч ни го ди шњи ефек ти ре а ли за ци је 

на осно ву рас по ло жи ве до ку мен та ци је
Из ме шта ње ин фра струк тур них обје ка та 41.230.000 €

(сопствена средства ЕПС)
Отва ра њем по вр шин ског ко па По ље Е као 
за мен ског ка па ци те та по вр шин ског ко па 
По ље Д и По ље Ц обез бе ђу ју се до вољ не 
ко ли чи не угља за си гур но снаб де ва ње 
тер мо е лек тра на Ни ко ла Те сла. Пла ни ра но 
је по ве ћа ње ка па ци те та на ПК По ље Ц на 
6.000.000 t уз екс пло а та ци ју на се ве ро-
за пад ном де лу По ља Д од 6.000.000  – 
11.000.000 (до 2020. го ди не) и екс пло а та-
ци ју 1.300.000 до 5.000.000 t из кро вин ског 
сло ја По ља Е са опре мом са ко па По ље 
Д. Отва ра ње ко па По ље Е пла ни ра но је за 
2025. го ди ну. Укуп ни пла ни ра ни ка па ци тет 
је 12.000.000 t (5.000.000 t кро вин ски слој 
и 7.000.000 t глав ни слој). Укуп не ин ве-
сти ци је до 2023. го ди не су 235.200.000 €, а 
до кра ја ве ка екс пло а та ци је још до дат них 
510.214.000 €, од но сно, укуп но 745.500.000 
€. Пла ни ра ни го ди шњи ка па ци тет је 
11.000.000 t.

Ре а ли за ци ја про јек та отва ра ња по вр шин ског ко па По ље 
Е омо гу ћа ва кон ти ну и тет у про из вод њи елек трич не 
енер ги је. На ба зи ре зер ви угља са ПК По ље Е мо гу ћа 
је укуп на про из вод ња од 190.000 GWh. Еко ном ски ток 
про јек та да је про ра чун ин тер не сто пе по вра ћа ја IRR 
(In ter al ra te of re turn).
IRR = 11,42%
У еко ном ском то ку из ра чу на та је и не то са да шња вред-
ност са дис конт ном сто пом од 8% и из но си
NPV =170.495.911,15 €
Про сеч на не то до бит= 2,25 €/to na
NPV по то ни угља = 0,41 €/t
Набављен се нови БТО систем са фреквентно регулиса-
ним погонима (четири погонске станице) и могућношћу 
промене брзине у функцији капацитета. Уштеде у енер-
гији су 10 до 30%. За овај систем уштеде око 300000 
kWh на годишњем нивоу. Касније се набављају још два 
оваква система. 

Пре се ље ње на се ља 9.340.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Изградња инфраструктурних објеката 7.200.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Поље Ц нова опрема (БТО систем) 79.000.000 €
(EBRD банка)

Опрема за Поље Д јужно крило (поврат-
ни слој Поља Е)

80.400.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Поље E (опрема до 2020.) 3.500.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Одводњавање 15.000.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Геолошка истраживања 7.780.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Набавка нове помоћне механизације 34.000.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Таб. 114: Недостајућа планска и техничка документација
Пројекат Статус припреме пројекта Недостајућа планска и техничка документација

Отварање површинског копа Поље Е Урађена студија оправданости и Главни рударски пројекат Иновирање студије изводљивости, главни рударски пројекат  
за ПК Поље Е, Студија процене утицаја.



62 Број 104 22. новембар 2017.

Таб. 115: Динамика реализације активности у периоду реализације ПОС
Пројекат:

Отварање површинског копа Поље Е Одговорни субјекат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Пројектна документација

ЕПС

x x
Припрема техничке документације x x
Дозволе министарстава и других институција x x
Измештање инфрастуктурних објеката x x
Пресељење насеља x x
Изградња инфрастуктурних објеката x x x x x x
Поље Ц нова опрема (БТО систем) x x x
Опрема Поље Д јужно крило (повлатни слој Поља Е) x
Поље E (опрема до 2020) x x x
Одводњавање x x x
Геолошка истраживања x x x x x x x
Откопавање јаловине (рачунајући и Поље Ц) x x x x x x
Откопавање угља угља (рачунајући и Поље Ц) x x x x x x x

Ри зи ци: Јав не на бав ке за из во ђе ње ра до ва, са на ци ја от коп них ета жа и уну тра шњег од ла га ли шта По ља Ц и По ља Д, из ме шта ње ин-
фра струк тур них обје ка та, фи нан си ра ње.

По ље Ра дље во
По вр шин ски коп Ра дље во се отва ра као до пун ски ка па ци тет у за пад ном де лу ко лу бар ског ба се на ра ди ујед на ча ва ња ква ли те та 

угља. На и ме, у за пад ном де лу ко лу бар ског бе се на угље на се ри ја је са ве ли ким бро јем ја ло вих про сло ја ка и са ве о ма про мен љи вим 
ква ли те том. Да би се из вр ши ло ујед на ча ва ње ква ли те та угља и мак си мал но ис ко ри сти ле ни ско ква ли тет не пар ти је, угаљ за ПК Ра дље-
во ће се ме ша ти са угљем са ПК Там на ва за пад но по ље и ПК По ље Г. У том слу ча ју ка па ци тет на По љу Г ће се сма њи ти и са чу ва ће се 
ква ли те тан угаљ за хо мо ге ни за ци ју. У слу ча ју отва ра ња но вог тер мо е нер гет ског ка па ци те та ка па ци тет на ПК Ра дље во ће се по ве ћа ти за 
по треб не ко ли чи не угља. Тре нут но је у про це ду ри до би ја ње одо бре ња за екс пло а та ци ју на овом по љу, а на кон то га сле ди про це ду ра при-
ба вља ња одо бре ња за из град њу ру дар ских обје ка та и из во ђе ње ру дар ских ра до ва. Да би се отво рио по вр шин ски коп Ра дље во нео п ход но 
је да се ре а ли зу ју сле де ћи пот про јек ти:

 – от куп зе мљи шта;
 – из ме шта ње ин фра струк тур них обје ка та;
 – на бав ка основ не и по моћ не опре ме;
 – на бав ка БТО си сте ма ка па ци те та 6.600 m3/h (ро тор ни ба гер си стем тран спор те ра Б 2.000 mm (че ти ри по гон ске ста ни це 5.000 m 

тра се) и од ла гач ка па ци те та 8.800 m3/h;
 – на бав ка по лов ног си сте ма ка па ци те та 4.100 m3/h;
 – на бав ка два БТД си сте ма ка па ци те та 4.100 m3/h;
 – на бав ка од ла га ча за ме ђу слој ну ја ло ви ну;
 – на бав ка тран спорт не опре ме;
 – из ра да обје ка та од вод ња ва ња;
 – из град ња ин фра струк тур них обје ка та;
 – из ме шта ње пу те ва.

Таб. 116: Основ не ка рак те ри сти ке и ефек ти про јек та „Отва ра ње по вр шин ског ко па Ра дље во”

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Вред ност про јек та и из вор 
сред ста ва Опис ефе ка та ре а ли за ци је Ва ло ри зо ва ни про сеч ни го ди шњи ефек ти ре а ли за ци је на 

осно ву рас по ло жи ве до ку мен та ци је
Екс про при ја ци ја и ин фра струк ту ра 17.500.000 €

(сопствена средства ЕПС)
Отва ра њем по вр шин ског ко па Ра дље во 
на док на ди ће се не до ста так про из вод ње 
у за пад ном де лу ко лу бар ског ба се на уз 
исто вре ме но сма њи ва ње ка па ци те та на 
ПК По ље Г, чи ме ће се са чу ва ти по треб ни 
ква ли тет угља за са го ре ва ње у тер мо е-
лек тра на ма. На и ме, угље на се ри ја у ПК 
Ра дље во је ра сло је на са ве ли ким уче шћем 
ни ско ква ли тет них угље ва ко ји ни су 
по год ни за са го ре ва ње у ТЕ. Ме ша њем 
са угљем са ПК По ље Г омо гу ћи ће се 
нео п хо дан ква ли тет угља и ис ко ри шће-
ње ни ско ква ли тет них угље ва. У слу ча ју 
по тре бе за снаб де ва њем угља но вих 
тер мо е нер гет ских ка па ци те та, пла ни ра ни 
ка па ци тет ко па Ра дље во се ла ко мо же 
по ве ћа ти. По треб не ин ве сти ци је за ка па-
ци тет од 6.000.000 t угља го ди шње из но се 
640.000.000 €. По че так про из вод ње угља 
је пла ни ран за 2021. го ди ну. Укуп не 
ин ве сти ци је до 2023. го ди не из но се око 
245.000.000 €, а до кра ја ве ка екс пло а та-
ци је 640.000.000 €.

Ре а ли за ци ја про јек та отва ра ња по вр шин ског ко па По ље 
Ра дље во омо гу ћа ва кон ти ну и тет у про из вод њи елек трич-
не енер ги је, а ла ко се мо же по ве ћа ти ка па ци тет у слу ча ју 
да се отво ре но ви тер мо е нер гет ски ка па ци те ти на ло ка ци ји 
ТЕНТ-а или Ко лу ба ре.
Еко ном ски ток про јек та да је про ра чун ин тер не сто пе по вра-
ћа ја IRR (In ter al ra te of re turn):
IRR = 11,76%
У еко ном ском то ку из ра чу на та је и не то са да шња вред ност са 
дис конт ном сто пом од 8% и из но си NPV =129.731.120 €
Про сеч на не то до бит= 6,92 €/to na
NPV по то ни угља = 0,54 €/t
Набавља се нови БТО систем са фреквентно регулисаним 
погонима и могућношћу промене брзине у функцији капаци-
тета. Уштеде у енергији су 10 до 30%. За овај систем уштеде 
око 540000 kWh на годишњем нивоу.

Ин ве сти ци о на от крив ка 10.500.000 €
(сопствена средства ЕПС) 

Основна опрема 142.500.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Помоћна опрема 6.760.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Напајање електричном енергијом 4.590.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Управљање квалитетом угља 5.500.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Одводњавање 10.190.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Геолошка истраживања 8.300.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Таб. 117: Недостајућа планска и техничка документација
Пројекат Статус припреме пројекта Недостајућа планска и техничка документација

Отварање површинског копа Радљево Урађена студија оправданости и Главни рударски пројекат Просторни план је на усвајању
Пројекат заштите од пожара
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Таб. 118: Динамика реализације активности у периоду реализације ПОС

Пројекат:
Отварање површинског копа Радљево Одговорни субјекат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Пројектна документација

ЕПС

x
Дозволе министарстава и других институција x x
Експропријација и инфраструктура x x x x x x x
Инвестициона откривка
Набавка половног багера одлагача x x
Основна опрема x x x x x x
Помоћна опрема x x x x x
Напајање електричном енергијом
Управљање квалитетом угља x x x
Одводњавање x x x x x
Геолошка истраживања x x x x x x x
Откопавање јаловине x x x x x x
Откопавање угља x x x

Ри зи ци: Јав не на бав ке за из во ђе ње ра до ва, ин ве сти ци о на сред ства

Там на ва за пад но по ље
За за вр ше так ин ве сти ци о не из град ње по вр шин ског ко па Там на ва за пад но по ље нео п ход на је на бав ка од ла га ча и тран спор те ра за 

ме ђу слој ну ја ло ви ну ка па ци те та 12.000 m3/h, ро тор ног ба ге ра и са мо ход ног тран спор те ра ка па ци те та 4.500 m3/h, као и за вр ше так дро-
би ла не и из ра де дру ге ли ни је СУП и уво ђе ње си сте ма за упра вља ње ква ли те том угља. Та ко ђе, по треб но је за вр ши ти ре ви та ли за ци ју и 
мо дер ни за ци ју опре ме оште ће не по пла вом, као и ре ши ти про блем пре о ста лог му ља и у функ ци ји ста бил но сти од ла га ли шта.

Таб. 119: Основ не ка рак те ри сти ке и ефек ти про јек та „За вр ше так ин ве сти ци о не из град ње по вр шин ског ко па Там на ва за пад но по ље”

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Вред ност про јек та и из вор 
сред ста ва Опис ефе ка та ре а ли за ци је Ва ло ри зо ва ни про сеч ни го ди шњи ефек ти ре а ли за-

ци је на осно ву рас по ло жи ве до ку мен та ци је
Из град ња пут них пра ва ца Па љу ви –Ја-
буч је, Ја буч је –Ско баљ, Ја буч је –Виш и 
хи дро гра ђе вин ски објек ти

2.750.000 €
(сопствена средства ЕПС)

За вр ше так из град ње по вр шин ског ко па Там на ва 
за пад но по ље пред ста вља за вр ше так ин ве сти ци-
о ног ци клу са на овом ко пу ко ји се фа зно из гра-
ђу је још од 1986. го ди не. По стиг нут је про јек то-
ва ни ка па ци тет, али ин ве сти ци о на ула га ња ни су 
за вр ше на. По ред то га, ка та стро фал не по пла ве из 
2014. го ди не су у ве ли кој ме ри ошт е тилe коп. У 
овом ин ве сти ци о ном ци клу су пла ни ра се на бав-
ка не до ста ју ће опре ме (пре све га за ме ђу слој ну 
ја ло ви ну, тран спорт угља, за вр ше так де по ни је 
и уво ђе ње про це са управљањa ква ли те том 
угља), за тим ре ви та ли за ци ја и мо дер ни за ци ја 
по то пље не опре ме као и на бав ка но ве опре ме. 
За вр шет ком ин ве сти ци о ног ци клу са ства ра ју се 
пред у сло ви за обез бе ђи ва ње до вољ не ко ли чи не 
угља за си гур но снаб де ва ње тер мо е лек тра на Ни-
ко ла Те сла. Пла ни ра ни го ди шњи ка па ци тет је до 
14.000.000 t до 2018, а на кон то га по 11.000.000 
t угља ко ји је про сеч ног ква ли те та 7000 kJ/kg. 
Укуп на ула га ња до 2025. из но се око 250.000.000 
€, а до кра ја ве ка екс пло а та ци је 351.389.540 €.

Ре а ли за ци ја за вр шет ка ин ве сти ци о не из град ње 
про јек та отва ра ња по вр шин ског ко па Там на ва за-
пад но по ље омо гу ћа ва кон ти ну и тет у про из вод њи 
елек трич не енер ги је. На ба зи ре зер ви угља са ПК 
Там на ва за пад но по ље мо гу ћа је укуп на про из вод-
ња од 180.000 GWh.
Еко ном ски ток про јек та да је про ра чун ин тер не сто-
пе по вра ћа ја IRR (In ter al ra te of re turn).
IRR = 35,57%
У еко ном ском то ку из ра чу на та је и не то са да шња 
вред ност са дис конт ном сто пом од 8% и из но си
NPV =519.305.043,35 €
Про сеч на не то до бит=8,44 €/to na
NPV по то ни угља = 1,95 €/t
Стара опрема која је поплављена комлетно је 
модернизована са новом електро опремом. Уштеде 
у енергији су 10 до 30%. 

От куп зе мљи шта и пре се ље ње гро бља 
Ско баљ

31.000.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Изградња нове депоније и увођење 
система за хомогенизацију угља

54.400.000 €
(KfW банка)

Одлагач за међуслојну јаловину 12.000 
m3/h

18.700.000 €
(KfW банка)

Нови роторни багер 4500 m3/h и само-
ходни транспортер

24.500.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Ревитализација и модернизације старе 
опреме оштећене поплавама

29.500.000 €
(сопствена средства ЕПС, 
Светска банка)

Транспортери за међуслојну јаловину 
и угаљ

30.300.000
(сопствена средства ЕПС)

Набавка помоћне механизације 15.400.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Одводњавање 15.000.000 €
(сопствена средства ЕПС)

Таб. 120: Недостајућа планска и техничка документација
Пројекат Статус припреме пројекта Недостајућа планска и техничка документација

Завршетак инвестиционе изградње површинског копа Тамнава 
западно поље

Пројектна документација је комплетно урађена План посебне намене за откуп земљишта и пресељење 
гробља Скобаљ

Таб. 121: Динамика реализације активности у периоду реализације ПОС
Пројекат:

Завршетак инвестиционе изградње површинског копа Тамнава западно поље Одговорни субјекат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Изградња путних праваца Паљуви –Јабучје, Јабучје –Скобаљ, Јабучје –Виш и хидрограђе-
вински објекти

ЕПС

x

Откуп земљишта и пресељење гробља Скобаљ x x
Изградња нове депоније и увођење система за хомогенизацију угља x x
Одлагач за међуслојну јаловину 12.000 m3/h x x
Нови роторни багер 4500 m3/h и самоходни транспортер x x x
Ревитализација и модернизације старе опреме оштећене поплавама x x x
Транспортери за међуслојну јаловину и угаљ x x
Набавка помоћне механизације x x
Откопавање јаловине x x x x x x x
Откопавање угља x x x x x x x
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Ри зи ци: Јав не на бав ке за из во ђе ње ра до ва, са на ци ја уну тра шњег од ла га ли шта као по сле ди ца по пла ве 2014. го ди не.

П.28. Оп ти ми за ци ја и кон цен тра ци ја про из вод ње угља из под зем не екс пло а та ци је
ЈП ПЕУ „Ре са ви ца” је је дин стве но пред у зе ће, са ста ту сом и прав ном фор мом јав ног пред у зе ћа, у 100% вла сни штву Ре пу бли ке Ср-

би је, чи ја је при мар на де лат ност екс пло а та ци ја угља. Де лат но сти се оба вља ју у де вет де ло ва Пред у зе ћа и то:
Руд ник ан тра ци та „Вр шка Чу ка”, Авра ми ца
Ибар ски руд ни ци ка ме ног угља, Ба ље вац
Руд ник мр ког угља „Рем бас”, Ре са ви ца
Руд ник мр ког угља „Бо го ви на”, Бо го ви на
Руд ник мр ког угља „Со ко”, Со ко ба ња
Руд ник мр ког угља „Ја се но вац”, Кре по љин
Руд ник лиг ни та „Луб ни ца”, Луб ни ца
Руд ник лиг ни та „Шта ваљ”, Шта ваљ и
Алек си нач ки руд ни ци, ко ји из во де ру дар ске ин ве сти ци о не ра до ве у оста лим руд ни ци ма.
По ред екс пло а та ци је угља као при мар не де лат но сти, под зем ним пу тем, од ви ја се и по вр шин ска екс пло а та ци ја угља на ПК Про го-

ре ли ца и екс пло а та ци ја бор них ми не ра ла у ја ми По брђ ски по ток.
Тре нут на про из вод ња се кре ће око 550.000 t, а пла ни ра на про из вод ња за 2017. го ди ну из но си 580.000 t.
Руд ник ан тра ци та „Вр шка Чу ка”,  – 5.000 t
Ибар ски руд ни ци ка ме ног угља, Ба ље вац  – 125.000 t
Руд ник мр ког угља „Рем бас”, Ре са ви ца  – 175.000 t
Руд ник мр ког угља „Бо го ви на”, Бо го ви на  – 15.000 t
Руд ник мр ког угља „Со ко”, Со ко ба ња  – 90.000 t
Руд ник мр ког угља „Ја се но вац”, Кре по љин  – 42.000 t
Руд ник лиг ни та „Луб ни ца”, Луб ни ца  – 45.000 t
Руд ник лиг ни та „Шта ваљ”, Шта ваљ  – 85.000 t
За Јав но пред у зе ће за под зем ну екс пло а та ци ју угља Ре са ви ца тре нут но је у из ра ди Про грам ре ор га ни за ци је чи ја ће ре а ли за ци ја 

за по че ти од мах на кон уса гла ша ва ња и усва ја ња од стра не Вла де. Овим про гра мом ће се бли же де фи ни са ти ко ји ће руд ни ци ићи у за тва-
ра ње због ре зер ви ко је су нај ве ћим де лом на кра ју екс пло а та ци је и због еко ном ских по ка за те ља ко ји не по ка зу ју тен да ра ста при хо да. 
Та ко ђе ће се де фи ни са ти и руд ни ци ко ји има ју си ро вин ски по тен ци јал као и мо гућ ност да уз ин ве сти ци је оства ре тренд ра ста при хо да.

Пла ни ра но је да се на кон оп ти ми за ци је и кон цен тра ци је про из вод ње укуп на про из вод ња по ве ћа на 600.000 –700.000 t. Пред у слов су 
ре а ли за ци ја ин ве сти ци ја у руд ник Со ко (ула га ња у опре му и но ву тех но ло ги ју) чи ме ће се ство ри ти пред у сло ви за по ве ћа ње ка па ци те та 
у овом руд ни ку.

По ве ћа ње ка па ци те та у руд ни ку Шта ваљ усло вље но је из град њом тер мо е нер гет ског ка па ци те та због не мо гућ но сти пла сма на угља.
Ве ће по ве ћа ње ка па ци те та оства ри во је тек са ак ти ви ра њем руд ни ка Ћи ри ко вац и По ља на.
По сто ји мо гућ ност отва ра ња но вих ле жи шта угља, уз прет ход но ура ђе ну ин ве сти ци о ну до ку мен та ци ју ко ја ће узе ти у об зир све 

нео п ход не па ра ме тре на ба зи ко јих се мо же за кљу чи ти да ли по сто ји еко ном ска оправ да ност отва ра ња истих.

П.29. Уво ђе ње си сте ма за упра вља ње ква ли те том угља
Због ве ли ке ва ри ја ци је у ква ли те ту ис по ру че ног угља ве о ма че сто до ла зи до озбиљ них про бле ма у тер мо е лек тра на ма. Про бле ми се 

пре све га огле да ју у сле де ћем:
 – из ла зна сна га у тер мо е лек тра на ма па да ис под но ми нал ног ни воа због ло шег ква ли те та угља;
 – угаљ ни ске то плот не вред но сти до во ди до ни ске ефи ка сно сти ко тло ва и ко ри шће ња ве ће ко ли чи не угља по про из ве де ном МWh;
 – ни ска то плот на вред ност угља мо же иза зва ти про бле ме са одр жа ва њем при ти ска то плот не енер ги је и па ре ко тло ва што зах те ва 

ко ри шће ње (ску пог) ма зу та;
 – ни ска то плот на вред ност угља зах те ва ве ће ко ри шће ње мли но ва да би се обез бе дио по ве ћа ни унос угља у ко тао што до во ди до 

по ве ћа ног ко ри шће ња елек трич не енер ги је.
По ред пред но сти на стра ни са го ре ва ња у тер мо е лек тра на ма, хо мо ге ни за ци ја угља омо гу ћа ва и екс пло а та ци ју ни ско ква ли тет них 

угље ва (ко ји се ме ша ју на ко пу или де по ни ји са угљем бо љег ква ли те та) чи ме се по ве ћа ва ис ко ри шће ње ле жи шта. По ред то га хо мо ге ни-
за ци ја угља има и знат них пред но сти у сфе ри за шти те жи вот не сре ди не (пре све га ели ми ни ше се са мо у па ла од ло же ног угља на од ла га-
ли шти ма).

Про бле ми ква ли те та угља су глав ни узрок пар ци јал них ис па да што сма њу је про дук тив ност тер мо е лек тра на за 5%, што зна чи 180 
MW ни жу сна гу у про из вод њи. Го ди шње је у тер мо е лек тра на ма из гу бље но 1200 GWh на пар ци јал не ис па де иза зва не не а де кват ним ква-
ли те том угља. Уво ђе њем хо мо ге ни за ци је (упра вља њем ква ли те том угља) ели ми ни са ће се око 30% укуп них гу би та ка од но сно сма ње ње 
од 370 GWh до не ло би уште ду од 9.000.000 € го ди шње.

Уво ђе ње си сте ма за упра вља ње ква ли те том угља ће се оба ви ти на три ло ка ци је и сход но то ме де фи ни са на су три пот про јек та:
1. уво ђе ње си сте ма за упра вља ње ква ли те та угља у за пад ном де лу ко лу бар ског ба се на (по вр шин ски ко по ви Там на ва за пад но по ље 

и По ље Г, а ка сни је и Ра дље во);
2. уво ђе ње си сте ма за упра вља ње ква ли те та угља у ис точ ном де лу ко лу бар ског ба се на (нај пре По ље Ц и Д, а ка сни је и По ље Е);
3. уво ђе ње си сте ма за упра вља ње ква ли те том угља на ПК Дрм но –Ко сто лац.
Ова три пот про јек та се на ла зе на раз ли чи тим ни во и ма об ра де: 
1. уво ђе ње си сте ма за упра вља ње ква ли те том угља у за пад ном де лу ко лу бар ског ба се на: ком плет на ин ве сти ци о на до ку мен та ци ја 

је за вр ше на, рас пи сан је тен дер, иза бран је из во ђач и тре нут но је фа за из ра де ба зног и де таљ ног ин жи ње рин га. Ком пле тан за вр ше так 
про јек та се оче ку је кра јем 2017 го ди не. Вред ност ин ве сти ци је је 54,4 ми ло на € а фи нан си ра се из сред ста ва KfW бан ке, до на ци ја бан ке 
и соп стве них сред ста ва ЕПС;

2. уво ђе ње си сте ма за упра вља ње ква ли те том угља у ис точ ном де лу ко лу бар ског ба се на: тре нут но је у то ку из ра да тех нич ке и тен-
дер ске до ку мен та ци је. За вр ше так при пре ме до ку мен та ци је се оче ку је то ком 2017. го ди не. Оче ки ва ни рок ре а ли за ци је за ви си ће од пред-
ло же них ре ше ња у до ку мен та ци ји, али ће ве ро ват но би ти фа зно уво ђе ње са ко ри шће њем по сто је ћих ка па ци те та у „Ко лу ба ра пре ра ди” 
до ње ног за тва ра ња, а ка сни је са из град њом но ве де по ни је и дро би лич ног по стро је ња на про сто ру са да шњег се ла Вре о ци ко је ће би ти 
исе ље но. Пла ни ра на сред ства су око 90.000.000 €, а из вор фи нан си ра ња соп стве на сред ства ЕПС;

3. уво ђе ње си сте ма за упра вља ње ква ли те том угља на ПК Дрм но –Ко сто лац: тех нич ка и тен дер ска до ку мен та ци ја су за вр ше не, оче-
ку је се рас пи си ва ње тен де ра то ком 2017. го ди не. Оче ки ва ни рок за вр шет ка је 2018. го ди на. Пла ни ра на сред ства су 5.225.230 €, а из вор 
фи нан си ра ња су соп стве на сред ства ЕПС.
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Таб. 122: Основ не ка рак те ри сти ке и ефек ти про јек та „Уво ђе ње си сте ма за упра вља ње ква ли те том угља”

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Вред ност про јек та  
и из вор сред ста ва Опис ефе ка та ре а ли за ци је Ва ло ри зо ва ни про сеч ни го ди шњи ефек ти ре а ли за ци је на осно ву рас по ло жи ве 

до ку мен та ци је
Уво ђе ње си сте ма за упра вља ње 
ква ли те том угља у за пад ном де лу 
ко лу бар ског ба се на

54.400.000 €
KfW банка 

Ујед на ча ва ње ква ли те та 
угља за оп ти ми за ци ју са го ре-
ва ње у тер мо е лек тра на ма
Ис ко ри шће ње ни ско ква ли-
тет них угље ва ме ша њем 
са ква ли тет ни јим угљем, а 
са мим тим и по ве ћа ње ис ко-
ри шће ња ле жи шта
По ве ћа ње ефи ка сно сти ра да 
тер мо е лек тра на
Сма ње ње утро шка ма зу та у 
те мо е лек тра на ма.
Смањење загађења на 
одлагалиштима због 
самозапаљења одложеног 
нискоквалитетног угља

Ре а ли за ци ја про јек та хо мо ге ни за ци је угља на ко пу Там на ва обез бе ђу је 
по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти у про из вод њи елек трич не енер ги је у ТЕ 
„Ни ко ла Те сла”, про ду жу је век екс пло а та ци је рас по ло жи вих ре зер ви угља 
у ле жи шту и сма њу је укуп не тро шко ве у про из вод њи елек трич не енер ги-
је. Еко ном ска ева лу а ци ја ра ђе на је одво је но за ПК Там на ва за пад но по ље и 
ТЕНТ Б.
Оства ре на ин тер на сто па по вра ћа ја за руд ник је:
IRR = 8%
а за тер мо е лек тра ну је:
IRR = 238%

Уво ђе ње си сте ма за упра вља ње 
ква ли те том угља на ПК Дрм но

5.225.230 €
Сопствена средства ЕПС

Реализација пројекта хомогенизације угља на копу Дрмно обезбеђује 
повећање енергетске ефикасности у производњи електричне енергије у ТЕ 
„Костолац”, продужује век експлоатације расположивих резерви угља у 
лежишту и смањује укупне трошкове у производњи угља.
Економски ток пројекта даје прорачун интерне стопе повраћаја IRR (Interal 
rate of return). Остварена интерна стопа повраћаја је:
IRR = 57,3%
и изузетно је висока за рударску делатност, али она објективно валоризује 
све ефекте хомогенизације угља којим се генерише у вредносном смислу 410 
хиљада тона угља за сагоревање у ТЕ. То значи да се инвестиције врате за 
1,8 година након пуштања у рад система хомогенизације угља. У економском 
току израчуната је и нето садашња вредност са дисконтном стопом од 8% и 
износи
NPV =2.037,5 милиона РСД

Увођење система за управљање 
квалитетом угља у источном делу 
колубарског басена

90.000.000 €
Сопствена средства ЕПС

Пројекат је у фази израде
Према истраживањима BCG 30% укупних губитака у ТЕ или 370 GWh 
се може елиминисати путем хомогенизације угља односно 9.2 милиона € 
годишње

Таб. 123: Недостајућа планска и техничка документација
Пројекат Статус припреме пројекта Недостајућа планска и техничка документација

Увођење система за управљање 
квалитетом угља

Увођење система за управљање квалитетом угља у западном делу колубарског басена 
је у фази имплементације. Завршава се инжињеринг и отпочети су радови на депонији. 
Завршетак радова је почетак 2018. године.
Увођење система за управљање квалитетом угља на ПК Дрмно је у фази припреме за 
објављивање тендера за избор извођача радова.
Увођење система за управљање квалитетом угља у источном делу колубарског басена је 
у фази израде.

Студија „Увођење система за управљање квали-
тетом угља у источном делу колубарског басена” 
је у фази израде

Таб. 124: Динамика реализације активности у периоду реализације ПОС
Пројекат:

Увођење система за управљање квалитетом угља Одговорни субјекат 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Увођење система за управљање квалитетом угља у западном делу колубарског басена 
реализација пројекта

ЕПС

x x

Увођење система за управљање квалитетом угља на ПК Дрмно  – реализација пројекта x x x
Објављивање тендера x
Набавка и монтажа опреме на ПК Дрмно x x
Уходавање система x x
Увођење система за управљање квалитетом угља у источном делу колубарског басена  – 
реализација пројекта

x x x x

Завршетак Студије оправданости x
Објављивање тендера x
Набавка и монтажа опреме на коповима и преради x x x x x x
Уходавање система x x x x x

Ризици: Спровођење јавних набавки, неквалитетни истражни радови

П.30. Уво ђе ње но ве ор га ни за ци је на по вр шин ским ко по ви ма ЕПС у ци љу уна пре ђе ња ра да и по ве ћа ња ефи ка сно сти по вр шин ских 
ко по ва у ЕПС

ЕПС је са кон сул тант ском ку ћом Bo ston Con sul ting Gro up де фи ни сао сет нео п ход них ме ра ка ко би про из вод ња угља би ла ефи ка сна 
и про фи та бил на, а це на про из ве де не енер ги је кон ку рет на на свет ском тр жи шту и ка ко би се сма њи ли тро шко ви по сло ва ња, а све у ци љу 
си гур ног снаб де ва ња тер мо е лек тра на угљем од го ва ра ју ћег ква ли те та. Основ ни де фи ни са ни ци ље ви су:

 – по бољ ша ње без бед но сти и за шти те на ра ду за по сле них;
 – по ди за ње ис ко ри шће ња ру дар ске ме ха ни за ци је на ни во руд ни ка угља у цен трал ној Евро пи;
 – по ве ћа ње ни воа ауто ма ти за ци је на про из вод ним си сте ми ма у ци љу без бед ни јег ра да и сма ње ње бро ја за по сле них;
 – спро во ђе ње хо мо ге ни за ци је и упра вља ње ква ли те том угља на свим по вр шин ским ко по ви ма;
 – по бољ ша ње пла ни ра ња и ре а ли за ци је екс про при ја ци је;
 – ра ци о на ли за ци ја ко ри шће ња рас по ло жи вог рад ног вре ме на (па у за, рад пра зни ком и не де љом);
 – уна пре ђе ње си сте ма одр жа ва ња;
 – ра ци о на ли за ци ја рад них ме ста за по сле них пре ква ли фи ка ци јом са не по треб них по сло ва по сле мо дер ни за ци ја (као на при мер ру-

ко ва о ци по гон ских ста ни ца) на де фи ци тар не по сло ве у про из вод њи.
Де фи ни са ни су при о ри те ти, а оче ки ва ни про фит у че тво ро го ди шњем пе ри о ду је 235.000.000 €. Ти ме ће се обез бе ди ти и си гур на 

сред ства за но ве ин ве сти ци је и отва ра ње за мен ских ка па ци те та.
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Таб. 125: Основ не ка рак те ри сти ке и ефек ти про јек та „Уна пре ђе ње ефи ка сно сти по вр шин ских ко по ва у ЕПС”

Тех нич ке ка рак те ри сти ке Вред ност про јек та и из вор сред ста ва Опис ефе ка та ре а ли за ци је Ва ло ри зо ва ни про сеч ни го ди шњи ефек ти ре а ли за ци је 
на осно ву рас по ло жи ве до ку мен та ци је

Уна пре ђе ње ефи ка сно сти 
Пре ра де

Јед но крат но ула га ње око 4.000.000 € 
за тран спор тер и око 8.000.000 € за 
от пре му.
Укупно  – 12.000.000 €.

По бољ ша ти ефи ка сност про це са су ше ња. 
По ве ћа ти це не то плот не енер ги је и сма њи ти 
суб вен ци је ло кал ној за јед ни ци. По ве ћа ти це не 
угља. Уки ну ти ин ду стриј ски ко ло сек.

Сма ње ње бро ја за по сле них за 250 рад ни ка;
Сма ње ње тро шко ва 8.000.000 €;
Повећање прихода 12.000.000 €.

По ве ћа ње ни воа ауто ма ти-
за ци је у окви ру по ља

Укуп на ула га ња 26.000.000 €.
Сопствена средства ЕПС

У Ко лу ба ри по сто ји 96 по гон ских ста ни ца, са 
пре ко 1000 за по сле них рад ни ка. Све ста ни це 
ко ји ма се руч но упра вља тре ба уна пре ди ти на 
ста ни це са да љин ским упра вља њем, из у зев 
оних ко је су иден ти фи ко ва не за за ме ну у 2018. 
го ди ни (По ље Е).

Сма ње ње бро ја за по сле них за 300 рад ни ка;
Смањење трошкова 5.000.000 –6.000.000 €/годишње.

По ве ћа ње укуп не ис ко-
ри шће но сти по сто је ћих 
си сте ма за ис ко па ва ње

По нов на ула га ња сва ке го ди не за 
Ко лу ба ру око 3.000.000 € и за Ко-
сто лац око 1.000.000 € за по моћ ну 
ме ха ни за ци ју
По нов на ула га ња сва ке го ди не за Ко-
лу ба ру око 1.000.000 € и за Ко сто лац 
око 500.000 € за из град њу пу те ва на 
ко по ви ма.
Укупно  – око 16.500.000 €.

За ме ни ти ста ру/за ста ре лу по моћ ну ме ха ни за-
ци ју да би се по ве ћа ла ње на рас по ло жи вост. 
По бољ ша ти екс про при ја ци о не прак се да би 
се обез бе ди ли аде кват ни усло ви за ба ге ре. 
Из гра ди ти пу те ве да би се по бољ ша ла ефи ка-
сност по моћ не ме ха ни за ци је и сма њи ло вре ме 
пу то ва ња кроз по ља. По бољ ша ти пла ни ра ње и 
из вр ша ва ње одр жа ва ња.

Сма ње ње тро шко ва 15.000.000 –25.000.000 €.

Уна пре ђе ње ин ве сти ци о ног 
одр жа ва ње кроз агре гат ну 
за ме ну де ло ва

Јед но крат на ула га ња 15.000.000 € 
за Ко лу ба ру и око 5.000.000 € за 
Ко сто лац.
Укуп но 20.000.000 €.
Сопствена средства ЕПС

Сма њи ти вре ме ин ве сти ци о ног одр жа ва ња 
по ве ћа њем ко ри шће ња агре гат не заменe де-
ло ва. Уло жи ти у за ме ну де ло ва/ком по нен ти и 
њи хо во об на вља ње и тран спорт на ло ка ци ју 
пре га ше ња си сте ма.

Сма ње ње тро шко ва 10.000.000 –15.000.000 €.

Рад си сте ма за вре ме па у зе 
по са де

 –

Рад си сте ма у вре ме па у за. Пла ти ти по са да ма 
да ра де уме сто па у зе. Ал тер на тив но, ис ко-
ри сти ти ре зер ве да се ор га ни зу ју за мен ски 
ти мо ви ко ји ће упра вља ти си сте ми ма у вре ме 
па у зе по са де.

Сма ње ње тро шко ва 10.000.000 –15.000.000 €.

Сма ње ње бро ја во за ча 6.000.000 € за от прем ни не.
Сопствена средства ЕПС

Уз тре нут но ста ње пу те ва до де ље ни во за чи 
су нео п ход ни за во жњу осо бља по по љи ма уз 
по бољ ша ну пут ну мре жу по тре ба за во за чи ма 
ће се сма њи ти Осо бље по сме на ма би се са мо 
во зи ло до и од си сте ма.

Сма ње ње бро ја за по сле них за 200 рад ни ка;
Сма ње ње тро шко ва 2.000.000 –3.000.000 €;
Нето уштеда 10.000.000 € у року од шест  година.

Сма ње ње тро шко ва 
елек трич не енер ги је кроз 
ком пен за ци ју ре ак тив не 
енер ги је

500.000 €
Сопствена средства ЕПС

Сма њи ти тро шко ве елек трич не енер ги је кроз 
ком пен за ци ју ре ак тив не енер ги је
Решење предложено у постојећем пројекту 
„Рационализација коришћења енергије кроз 
компензацију реактивну енергије у Колубари”, 
урађеном од стране Електротехничког 
Института Никола Тесла

Уште де због сма ње ња пре те ра ног ко ри шће ња ре-
ак тив не енер ги је oko 230.000 € го ди шње (сма ње ње 
по тро шње ре ак тив не енер ги је за 75.000.000 kVarh 
го ди шње);
Уштеде због смањења губитака око 70.000 € годишње 
(смањење губитака активне енергије за 1.600.000 kWh 
годишње).

Сма ње ње тро шко ва спољ-
них услу га

 –

Спро ве сти де таљ ну ана ли зу раз ло га ко ји су иза 
по ве ћа ња тро шко ва и иден ти фи ко ва ти не по-
треб на по ве ћа ња у оби му пру же них услу га.
Обез бе ди ти кон ку рен тан про цес из бо ра за ове 
ти по ве услу га.
Смањење спољних услуга.

Сма ње ње тро шко ва 1.000.000 –5.000.000 €.

Цен тра ли за ци ја и оп ти ми-
за ци ја упра вља ња скла ди-
шти ма  –

Цен тра ли зо ва ти упра вља ње скла ди штем у 
је дин стве ну ор га ни за ци о ну је ди ни цу/сек тор. 
Уни фи ци ра ти ка та лог став ки. Над гле да ти 
рад не на ло ге и ма те ри ја ле/став ке ре зер ви са не. 
Раз мо три ти уво ђе ње јед ног или два скла ди шта 
по све ће на при је му став ки.

Сма ње ње тро шко ва 1.000.000 –5.000.000 €.

3.6.3. По до бласт за шти те жи вот не сре ди не у обла сти угља

Основ ни аспек ти за шти те жи вот не сре ди не у обла сти угља 
(по треб не ана ли зе ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и ме ре ко ји ма се 
пред у пре ђу ју ак тив но сти ко је до во де до не до зво ље ног ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну), у обла сти екс пло а та ци је угља, по ред свих на-
ве де них за ко на у по гла вљу 1. до дат но су по кри ве ни и кроз За кон 
о ру дар ству и ге о ло шким ис тра жи ва њи ма. Про јек ти на ве де ни у 
окви ру овог по гла вља углав ном су на ме ње ни сма ње њу не га тив ног 
ути ца ја екс пло а та ци је угља на жи вот ну сре ди ну.

У обла сти угља у то ку је ре а ли за ци ја про јек та ин ста ла ци-
је но вог БТО си сте ма у РБ Ко лу ба ра у окви ру про јек та „Im pro ve 
mi ning tec hno logy in MB Ko lu ba ra to in cre a se ther mo po wer plants 
ef fi ci ency and to re du ce its en vi ron men tal im pact” ко ји кре ди ти ра ју 
EBRD и KfW бан ка у из но су од 140 ми ли о на €.

Овај про је кат има је за циљ обез бе ђе ње по у зда не и кон ти ну-
и ра не ис по ру ке угља, ра ци о нал ног упра вља ња при род ним ре сур-
си ма, уз пра те ће сма ње ње за га ђе ња ам би јен тал ног ва зду ха у окру-
же њу елек тра на ко је ко ри сте угаљ из РБ „Ко лу ба ра”. Про је кат има 
тех но ло шки, зна чај са аспек та сма ње ња ути ца ја штет них ма те ри ја 
на жи вот ну сре ди ну и со ци јал ни зна чај. Из тог раз ло га при ме ње не 
су нај са вре ме ни је ме ре за шти те жи вот не сре ди не, ка ко би се ми-
ни ми зи ра ли ути ца ји опре ме на по сто је ће ста ње жи вот не сре ди не. 
По себ на па жња би ла је усме ре на на тач ка сте и ли ниј ске из во ре 
бу ке и пра ши не у ци љу ели ми ни са ња ње них штет них ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну и окол но ста нов ни штво.

У по гле ду за шти те од бу ке ис пу ње ни су сви усло ви у скла-
ду са: стан дар дом „Аку сти ка  – опис ме ре ње и оце њи ва ње бу ке у 
жи вот ној сре ди ни”  – део 1 „Основ не ве ли чи не и по ступ ци оце-
њи ва ња” стан дард SRPS ISO 1996-1 и део 2 „Од ре ђи ва ње ни воа 
бу ке у жи вот ној сре ди ни” стан дард SRPS ISO 1996-2, а ко ји су 
иден тич ни стан дар ду ISO 1996-1 и ISO 1996-2 2007, „Уред бом о 
ин ди ка то ри ма бу ке, гра нич ним вред но сти ма, ме то да ма за оце њи-
ва ње ин ди ка то ра бу ке, уз не ми ра ва ња и штет них ефе ка та бу ке у 
жи вот ној сре ди ни” („Слу жбе ни гла сник РС”, број 75/10), зах те ви-
ма Ак ци о ног пла на за шти те жи вот не сре ди не (ESAP из Про јек та 
уна пре ђе ња ста ња жи вот не сре ди не у ПД РБ „Ко лу ба ра”) и По ли-
ти ком за шти те жи вот не сре ди не и со ци јал не по ли ти ке EBRD из 
2008. го ди не. Мак си мал ни ни во бу ке на кон ин ста ли ра ња ће би ти 
скла ду са „Уред бом о ин ди ка то ри ма бу ке, гра нич ним вред но сти-
ма, ме то да ма за оце њи ва ње ин ди ка то ра бу ке, уз не ми ра ва ња и 
штет них ефе ка та бу ке у жи вот ној сре ди ни”. Пре ма овој уред би за 
зо ну 4 „По слов но-стам бе на под руч ја, тр го вач ко стам бе на под руч-
ја и де чи ја игра ли шта” за дан де фи ни сан је мак си мал ни ни во бу ке 
од 60 dBА, а за ноћ 50 dBА. При ме њу ју су нај са вре ме ни ја ре ше ња 
у ци љу сма ње ња бу ке ко ја је про дукт по вр шин ске екс пло а та ци је, а 
којa се ко ри сте и на по вр шин ским ко по ви ма у Не мач кој. Угра ђе на 
је опре ма са сма ње ним ни во ом бу ке (ваљ ци на тран спор те ри ма са 
ба лан сом G 16, окло пља ва ње по гон ских си сте ма и др.).

У по гле ду за шти те од ути ца ја су спен до ва них че сти ца ис пу-
ње ни су усло ви у скла ду са гра нич ним, то ле рат ним вред но сти ма 
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и гра ни ци то ле ран ци је пре ма Уред би о усло ви ма за мо ни то ринг и 
зах те ви ма ква ли те та ва зду ха („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 75/10 и 
63/13) и зах те ви ма Ак ци о ног пла на за шти те жи вот не сре ди не (ESAP 
из Про јек та уна пре ђе ња ста ња жи вот не сре ди не у ПД РБ „Ко лу ба-
ра”) и По ли ти ке за шти те жи вот не сре ди не и со ци јал не по ли ти ке 
EBRD из 2008. го ди не. Ова ди рек ти ва је у све му уса гла ше на са нор-
ма ма да тим у Ди рек ти ви Европ ске за јед ни це 2008/50/EC (Di rec ti ve 
2008/50/EC on am bi ent air qu a lity and cle a ner air for Euro pe, Of fi cial 
Jo ur nal of the Euro pean Union L 152/3111.6.2008). Ни во за га ђе но-
сти ва зду ха пра ти се ме ре њем кон цен тра ци ја су спен до ва не че сти це 
(ПМ10, ПМ2.5) у ва зду ху, узи ма њем узо ра ка и њи хо вом ана ли зом. 
И у овој обла сти при ме ње не су нај са вре ме ни је ме то де оба ра ња пра-
ши не (угра ђе не су пр ска ли це на свим пре сип ним ме сти ма, по чев од 
про це са от ко па ва ња, пре ко тран спор та и на кра ју од ла га ња). Та ко ђе, 
вр ши се и оба ра ње пра ши не на пу те ви ма око овог си сте ма.

Исти си стем ће би ти ин ста ли ран и на но вом (VI БТО) си сте-
му на ПК Дрм но. Убу ду ће ће се на свим но вим си сте ми ма при ме-
њи ва ти овај си стем за шти те жи вот не сре ди не.

За све по вр шин ске ко по ве ура ђе ни су про јек ти ре кул ти ва ци је де-
гра ди ра них по вр ши на, а иста ће от по че ти ка да се за то ство ре усло ви 
на уну тра шњим од ла га ли шти ма. (На по ме на: Са гла сно За ко ну о ру-
дар ству и ге о ло шким ис тра жи ва њи ма са став ни део Глав ног ру дар ског 
про јек та и До пун ског ру дар ског про јек та су тех нич ки про јек ти ре кул-
ти ва ци је ко ји се ре а ли зу ју ка да се за то ство ре усло ви на са мом ко пу.)

На свим по вр шин ским ко по ви ма вр ши се мо ни то ринг ква ли-
те та по вр шин ских во да ко ја се у про це су oдводњавања ис пу шта ју 
у нај бли же ре це пи јен те. По ред то га вр ши се и кон тро ла ква ли те та 
под зем них во да у бу на ри ма.

3.7. Област енер гет ске ефи ка сно сти у сек то ру по тро шње  
енер ги је

Област енер гет ске ефи ка сно сти у крај њој по тро шњи енер ги-
је и енер ге на та у Ре пу бли ци Ср би ји је уре ђе на кроз два за ко на: За-
кон о енер ге ти ци и За кон о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је. Кроз 
ова два за ко на тран спо но ва ни су зах те ви Ди рек ти ве 2006/32/EC о 
енер гет ској ефи ка сно сти фи нал не по тро шње енер ги је и енер гет-
ским услу га ма (ЕСД). У ме ђу вре ме ну је до не та но ва Ди рек ти ва 
2012/27/EU о енер гет ској ефи ка сно сти (ЕЕД) ко ја је за ме ни ла ди-
рек ти ву ЕСД и чи ја оба ве зу ју ћа при ме на за пот пи сни це Енер гет-
ске за јед ни це по чи ње кра јем 2017. го ди не, у скла ду са Од лу ком 
Ми ни стар ског са ве та (D/2015/08/MC-EnC) из ок то бра 2015. го ди-
не. Од лу ком су утвр ђе ни ро ко ви и зах те ви за при ме ну по је ди них 
од ред би ЕЕД ко ји се раз ли ку ју у од но су на чла ни це ЕУ. Иако до 
са да ни је вр ше но ди рект но уса гла ша ва ње са но вом ди рек ти вом, 
по ме ну ти за ко ни, а пре све га За кон о ефи ка сном ко ри шће њу енер-
ги је, су у до број ме ри већ ускла ђе ни са ње ним од ред ба ма.

По ред по ме ну тих за ко на, област енер гет ске ефи ка сно сти у сек-
то ру згра дар ства је уре ђе на За ко ном о пла ни ра њу и из град њи и ре-
ле вант ним под за кон ским ак ти ма: Пра вил ни ком о енер гет ској ефи ка-
сно сти згра да („Слу жбе ни гла сник РС”, број 61/11) и Пра вил ни ком о 
усло ви ма, са др жи ни и на чи ну из да ва ња сер ти фи ка та о енер гет ским 
свој стви ма згра да („Слу жбе ни гла сник РС”, број 69/12).

До ку мент ко јим се пла ни ра и спро во ди уна пре ђе ње енер гет ске 
ефи ка сно сти у скла ду са чла ном 7. За ко на о ефи ка сном ко ри шће њу 
енер ги је у Ре пу бли ци Ср би ји је Ак ци о ни план за енер гет ску ефи ка-
сност. Тре ћи ак ци о ни план за енер гет ску ефи ка сност за пе ри од од 
2016. до 2018. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 1/17) (3. АПЕЕ) 
усво јен је на Вла ди кра јем 2016. го ди не. 3. АПЕЕ при пре мљен је у 
фор ма ту ко ји је де фи ни сан на ни воу Енер гет ске заједницe, у скла ду 
са зах те ви ма Ди рек ти ве 2006/32/EC, али је об у хва тио и низ еле ме-
на та ко ји се ти чу бу ду ће при ме не Ди рек ти ве 2012/27/EU. 3.АПЕЕ 
са др жи: (1) на ци о нал не ци ље ве уште де за пе ри од 2016 –2018. го ди-
не, (2) ме ре за ефи ка сно ко ри шће ње енер ги је, ак тив но сти, но си о це 
ак тив но сти, ро ко ве и про це ну оче ки ва них ре зул та та сва ке од ме ра 
за оства ре ње за да тог ци ља, (3) фи нан сиј ске, прав не и дру ге ин стру-
мен те пред ви ђе не за спро во ђе ње пла ни ра них ме ра и ак тив но сти и 
(4) оце ну сте пе на оства ре ња пла ни ра ног ци ља уште де енер ги је из 
прет ход ног Ак ци о ног пла на (за пе ри од 2013 –2015. го ди не).

3.7.1. Ци ље ви у обла сти енер гет ске ефи ка сно сти и ин ди ка то ри 
њи хо ве ре а ли за ци је

Са аспек та де фи ни са ња ци ље ва ва жно је има ти у ви ду чи ње-
ни цу да су на ни воу пот пи сни ца Уго во ра о осни ва њу Енер гет ске 

за јед ни це ци ље ви до 2018. го ди не де фи ни са ни у скла ду са Ди рек-
ти вом 2006/32/EC као уште де фи нал не енер ги је од 9% у пе ри о-
ду од 2010 –2018. го ди не. Ди рек ти вом 2012/27/EU Европ ска уни-
ја утвр ди ла је циљ да по тро шња енер ги је у ЕУ у 2020. го ди ни не 
сме би ти ве ћа од 1474 ми ли о на тен при мар не енер ги је, од но сно, 
1078 ми ли о на тен фи нал не енер ги је. За по је ди не др жа ве чла ни-
це по је ди нач ни ци ље ви ни су де фи ни са ни Ди рек ти вом, већ је др-
жа ва ма пре по ру че но да пре и спи та ју сво је на ци о нал не ци ље ве да 
би се укло пи ле у за јед нич ки циљ. Као део им пле мен та ци је ове 
Ди рек ти ве на ни воу пот пи сни ца Уго во ра о осни ва њу Енер гет ске 
за јед ни це де фи ни сан је циљ да по тро шња енер ги је не сме би ти ве-
ћа од 187 ми ли о на тен при мар не енер ги је, од но сно, 133 ми ли о на 
тен фи нал не енер ги је. Сход но овом ци љу, ин ди ка тив ни циљ Ре-
пу бли ке Ср би је у 2020. го ди ни је да по тро шња при мар не енер ги је 
не пре ђе 17,981 ми ли о на тен при мар не енер ги је, а по тро шња фи-
нал не енер ги је 13,103 ми ли о на тен фи нал не енер ги је за енер гет ске 
свр хе. Де фи ни са не вред но сти су ве ће од про јек то ва них и по ре-
фе рент ном сце на ри ју, а на ро чи то по сце на ри ју са при ме ном ме ра 
енер гет ске ефи ка сно сти из Стра те ги је енер ге ти ке. Та ко ђе, по да ци 
о ре а ли за ци ји енер гет ског би лан са у 2015. го ди ни, по ка зу ју да је 
оства ре ње ка ко по тро шње при мар не енер ги је (15,051 ми ли о на 
тен), та ко и по тро шње фи нал не енер ги је (8,776 ми ли о на тен ко ја 
укљу чу је 617 хи ља да тен за не е нер гет ске и 8,159 ми ли о на тен за 
енер гет ске свр хе) зна чај но ис под про јек то ва них по тро шњи пре ма 
оба про јек то ва на сце на ри ја па ће Ре пу бли ка Ср би ја на сто ја ти да 
одр жи тренд оства ри ва ња уште да фи нал не по тро шње енер ги је на 
ни воу од 1% у од но су на 2008. го ди ну. Зна чај но ве ћи ни во ре зер ве 
по сто ји са аспек та по тро шње фи нал не енер ги је, не го са аспек та 
при мар не енер ги је. На и ме, по сто ји про стор за про се чан го ди шњи 
раст по тро шње при мар не енер ги је од 3,6%, од но сно, про се чан 
раст по тро шње укуп не фи нал не енер ги је за енер гет ске свр хе од 
9,9% у пе ри о ду до 2020. го ди не.

Про јек то ва но сма ње ње еми си је га со ва са ефек том ста кле не 
ба ште због по ве ћа ња енер гет ске ефи ка сно сти у сек то ру по тро шње 
енер ги је про ра чу на то је ко ри шће њем сле де ћих еми си о них фак то-
ра ко ји су по мно же ни са енер ген ти ма за фи нал ну по тро шњу: за 
то пла не 0,287 tCO2/MWh про из ве де не то плот не енер ги је (еми си-
о ни фак тор са ко јим је ра чу на то у Стра те ги ји енер ге ти ке), за елек-
трич ну енер ги ју 1,099 tCO2/MWh (ком би но ва ни еми си о ни фак тор 
за про из вод њу елек трич не енер ги је у ЕЕС Ср би је  – на ци о нал ни 
еми си о ни фак то ри за 2017. го ди ну), за де ри ва те наф те 2,954 tCO2/
тен (еми си о ни фак тор са ко јим је ра чу на то у Стра те ги ји енер ге ти-
ке), за угаљ 101 kgCO2/TJ и за при род ни гас 56,1 kgCO2/TJ (Из-
вор за по след ња два: 2006 IPCC Gu i de li nes for Na ti o nal Gre en ho u se 
Gas In ven to ri es  – Sta ti o nary Com bu stion и њи хо ве вред но сти су ко-
ри шће не у Стра те ги ји енер ге ти ке). Про ра чун про јек то ва ног не то 
сма ње ња еми си је га со ва са ефек том ста кле не ба ште због по ве ћа-
ња енер гет ске ефи ка сно сти у сек то ру по тро шње енер ги је из вр шен 
је на осно ву раз ли ке у по тро шњи за два сце на ри ја из Стра те ги је 
енер ге ти ке: ре фе рент ни и сце на рио са при ме на ма ме ра енер гет ске 
ефи ка сно сти. Про јек то ва но не то сма ње ње еми си је га со ва са ефек-
том ста кле не ба ште због при ме на ме ра енер гет ске ефи ка сно сти у 
2030. го ди ни из но си 6.669,548 Gg CO2eq. То чи ни око 81% на ме-
ра ва ног на ци о нал но од ре ђе ног до при но са за 2030. го ди ну.

Бу ду ћи да је пад по тро шње фи нал не енер ги је ве ћи од па да 
по тро шње при мар не енер ги је очи глед но је да су при ме ње не ме ре 
по бољ ша ња енер гет ске ефи ка сно сти на ни воу фи нал не по тро шње 
да ле зна чај не ре зул та те. С дру ге стра не, у прет ход ним ак ци о ним 
пла но ви ма ни су би ле иден ти фи ко ва не ме ре у сек то ри ма тран-
сфор ма ци је, пре но са и ди стри бу ци је енер ги је. Ве ћа при ме на ме ра 
енер гет ске ефи ка сно сти у овим сек то ри ма оче ку је се као ре зул-
тат при ме не под за кон ских ака та За ко на о ефи ка сном ко ри шће њу 
енер ги је, пре све га уред бе и пра вил ни ка ко јим се про пи су ју ми-
ни мал ни зах те ви енер гет ске ефи ка сно сти за но ва и ре кон стру и са-
на по стро је ња за про из вод њу, пре нос и ди стри бу ци ју елек трич не 
и то плот не енер ги је. Ме ре енер гет ске ефи ка сно сти у сек то ри ма 
тран сфор ма ци је, пре но са и ди стри бу ци је енер ги је су пред мет по-
гла вља у ко ји ма се об ра ђу ју по је ди не обла сти у окви ру ПОС, а у 
овом по гла вљу углав ном се об ра ђу ју ме ре и ак тив но сти у ве зи са 
фи нал ном по тро шњом енер ги је.

Пре ма Ди рек ти ви 2006/32/ЕЦ и пре ма Од лу ци 2009/05/МС-
EnC Ми ни стар ског са ве та Енер гет ске за јед ни це од 18. де цем бра 
2009. го ди не, пот пи сни це уго во ра о Енер гет ској за јед ни ци су 
се оба ве за ле да оства ре циљ уште де од 9% фи нал не по тро шње 
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енер ги је у пе ри о ду од де вет го ди на по чев ши од 2010. го ди не. Ре-
фе рент на го ди на за Ре пу бли ку Ср би ју, у од но су на ко ју се ра чу на 
про це нат уште де је 2008, због то га што су у тре нут ку при ме не Од-
лу ке нај тач ни ји рас по ло жи ви по да ци о по тро шњи енер ги је би ли 
из Енер гет ског би лан са за 2008. го ди ну. Овај пла ни ра ни циљ ко ји 
је пр ви пут утвр ђен у окви ру Пр вог ак ци о ног план за енер гет ску 
ефи ка сност Ре пу бли ке Ср би је за пе ри од од 2010. до 2012. го ди-
не, по твр ђен је и кроз 3. АПЕЕ као оче ки ва на уште да од укуп но 
752,4 хи ља да тен до 2018. го ди не. Пре ма ана ли зи из вр ше ној у 3. 
АПЕЕ, до 2014. го ди не је по стиг ну та уште да 308,3 хи ља де тен, а 
про јек то ва на уште да до 2015. го ди не из но си 370 хи ља да тен. Ни су 
про јек то ва не вред но сти уште да у 2016. и 2017. го ди ни, већ са мо 
ко нач на у 2018. го ди ни. Има ју ћи у ви ду да је си стем енер гет ског 
ме наџ мен та тек ус по ста вљен и да се ње го ви нај зна чај ни ји ефек ти 
мо гу оче ки ва ти тек у 2018. го ди ни, као и да сли чан за кљу чак ва-
жи за при ме ну ефи ка сних пне у ма ти ка код друм ских во зи ла и за 
мар ки ра ње и мо ни то ринг ква ли те та го ри ва, у ПОС је фор ми ра на 
прет по ста вље на уште да по го ди на ма да би се ре а ли зо вао по ста-
вље ни циљ. Прет по ста вље на ре а ли за ци ја је фор ми ра на на осно ву 
прет по став ке да ће се уште де по по ме ну тим ка те го ри ја ма ја ви ти 
тек у 2018. го ди ни, а да ће од нос оста лих уште да по го ди на ма би-
ти у од но су 0,8:1:1,2. Ин ди ка то ри ре а ли за ци је ци ља уште да по-
тро шње фи нал не енер ги је по го ди на ма ре а ли за ци је 3. АПЕЕ су 
при ка за ни у на ред ној та бе ли.

Таб. 126: Ин ди ка то ри ре а ли за ци је ци ља оства ре ња уште да 
фи нал не енер ги је по го ди на ма на осно ву ме ра уна пре ђе ња енер-
гет ске ефи ка сно сти у пе ри о ду 2016 –2018. го ди на

Го ди на 2016. 2017. 2018.
Уште да фи нал не енер ги је (хи ља да тен) 448 545,5 752,4

У окви ру из ра де 4. и 5. АПЕЕ, у окви ру ко јих ће би ти из-
вр ше на ана ли за ефе ка та при ме не ме ра ра ди оства ре ња ци ље ва 
де фи ни са них у окви ру 3. АПЕЕ, утвр ди ће се и ци ље ви за пе ри од 
2019 –2023. го ди не. 4. АПЕЕ ће би ти 1. На ци о нал ни ак ци о ни план 
за енер гет ску ефи ка сност (НА ПЕЕ) из ра ђен у скла ду са ди рек ти-
вом 2012/27/ЕУ.

Ди рек ти ва 2012/27/ ЕУ на мет ну ла је Ре пу бли ци Ср би ји ре-
а ли за ци ју и два мер љи ва ци ља у по гле ду уна пре ђе ња енер гет ске 
ефи ка сно сти чи је је до сти за ње оба ве зу ју ће. Та ко се у окви ру чла-
на 5. ЕЕД на ла же да се у зе мља ма чла ни ца ма ЕУ го ди шње из вр-
ши об но ва згра да цен трал не вла сти чи ја је по вр ши на 3% укуп не 
по вр ши не свих згра да цен трал не вла сти са ци љем им пле мен та-
ци ја ме ра уна пре ђе ња енер гет ске ефи ка сно сти. Го ре по ме ну том 
Од лу ком Ми ни стар ског са ве та за пот пи сни це Уго во ра о осни ва њу 
Енер гет ске за јед ни це, укљу чу ју ћи Ре пу бли ку Ср би ју, де фи ни са-
но је да има ју оба ве зу да уна пре де енер гет ску ефи ка сност у 1% 
укуп не гре ја не/хла ђе не по вр ши не згра да ко је су у вла сни штву и 
ко је ко ри сти цен трал на власт, та ко да те згра де до стиг ну нај ма ње 
енер гет ска свој ства де фи ни са на чла ном 4. Ди рек ти ве 2010/31/ ЕУ. 
Оба ве за пот пи сни ца Уго во ра о осни ва њу Енер гет ске за јед ни це је 
и да до 1. ја ну а ра 2017. го ди не ус по ста ве и учи не јав но до ступ ним 
ин вен тар гре ја них/хла ђе них згра да цен трал не вла сти са то тал-
ном по вр ши ном ве ћом од 500 m2 а од 2019. го ди не са по вр ши ном 
ве ћом од 250 m2, а за тим при сту пе ре а ли за ци ји овог ци ља пре ма 
фор ми ра ном ин вен та ру. Ре а ли за ци ја ци ља би тре ба ло да за поч не 
2018. го ди не. Ина че, об но ва згра да цен трал не вла сти тре ба да бу-
де део ши ре Стра те ги је ре но ви ра ња ко ја је део ме ра ко је ће би ти 
пред у зе те ра ди за до во ље ња зах те ва чла на 4. Ди рек ти ве 2012/27/ 
ЕУ. Ре пу бли ка Ср би ја је ак тив но сти на при пре ми ове стра те ги је 
за по че ла кроз уче шће у „ТА БУ ЛА” про јек ту чи ји је при мар ни циљ 
ка те го ри за ци ја згра да пре ма го ди ни из град ње, сти лу град ње и по-
треб ној енер ги ји за гре ја ње, али чи ји је се кун дар ни циљ од ре ђи ва-
ње ме ра за енер гет ску ефи ка сност у стам бе ном сек то ру. Уче шће у 
про јек ту омо гу ћи ло је про це ну стам бе ног фон да у Ре пу бли ци Ср-
би ји и ње го ву ка те го ри за ци ју. Стра те ги ја ре но ви ра ња тре ба да об-
у хва ти све згра де: стам бе не, по слов не и јав не. Ре а ли за ци ју про јек-
та као и ак тив но сти на ус по ста вља њу ин вен та ра згра да цен трал не 
вла сти по мо гао је ГИЗ.

Кроз тран спо зи ци ју чла на 7. Ди рек ти ве 2012/27/ ЕУ пот-
пи сни це Уго во ра о осни ва њу Енер гет ске за јед ни це оба ве зу ју се 
да, у пе ри о ду 2017 –2020. го ди на по стиг ну ку му ла тив ну уште ду 
7% од про сеч не фи нал не по тро шње енер ги је за енер гет ске свр хе 

(сход но де фи ни ци ји из Уред бе (ЕК) број 1099/2008, за чи ју им-
пле мен та ци ју је за ду жен Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку) у пе ри-
о ду 2013 –2015. го ди на, из ко је има ју пра во да из у зму по тро шњу 
енер ги је у са о бра ћа ју. Да би се овај циљ по сти гао ус по ста вља ју 
се оба ве зу ју ће ше ме ко ји ма се обез бе ђу је да ди стри бу те ри енер-
ги је или ма ло про дај не ком па ни је ко је се ба ве про да јом енер ги је 
по ста ну стран ке об ве зни це ко је обез бе ђу ју да се по стиг не по ме-
ну та уште да у фи нал ној по тро шњи енер ги је. Овај циљ је кроз 
ди рек ти ву до дат но раз ра ђен та ко да се ре а ли зу је кроз по сти за ње 
но вих уште да сва ке го ди не, по чев од 1. ја ну а ра 2017. го ди не, од 
0,7% го ди шње про да је енер ги је крај њим куп ци ма свих ди стри бу-
те ра енер ги је или ма ло про дај них ком па ни ја ко је се ба ве про да јом 
енер ги је, у оби му ко ји пред ста вља про сек у пе ри о ду по след ње три 
го ди не пре 1. ја ну а ра 2016. го ди не. При то ме се про да ја енер ги је 
у тран спорт ном сек то ру, по оби му, мо же де ли мич но или са свим 
из о ста ви ти из из ра чу на ва ња. Ди рек ти ва да је мо гућ ност да се ове 
уште де оства ре ус по ста вља њем оба ве зу ју ће ше ме за енер гет ску 
ефи ка сност, ка ко је де фи ни са но ста вом 1. овог чла на, или при ме-
ном ал тер на тив них ме ра, де фи ни са них ста вом 9. овог чла на, а у 
скла ду са ст. 10. и 11. овог чла на. При то ме је из нос уште де мо гу ће 
до дат но ума њи ти уко ли ко се дру гим ме ра ма већ по сти жу уште де 
у сек то ру тран сфор ма ци је, ди стри бу ци је и пре но са, укљу чу ју ћи 
ефи ка сну ин фра струк ту ру да љин ског гре ја ња и хла ђе ња, као и ако 
се у об зир узму ме ре ко је се већ спро во де по чев од 2008. го ди не. 
Нај ве ће сма ње ње по треб них уште да у том слу ча ју мо же да бу де 
25% од про ра чу на те вред но сти. У чла ну 7. став 2. Ди рек ти ве је 
де фи ни са но да се уште де са укал ку ли са ним сма ње њем од 25% од 
про ра чу на те вред но сти мо гу рас по ре ди ти по го ди на ма та ко да би 
оба ве за др жа ве чла ни це би ла да по стиг не уште де од 0,5% у 2017. 
и до дат них 0,5% у 2018. го ди ни, а за тим до дат них 0,7% у 2019. 
го ди ни и 0,7% у 2020. го ди ни. Са дру ге стра не ку му ла тив на вред-
ност енер ги је ко ју је по треб но уште де ти уко ли ко се укал ку ли ше 
сма ње ње од 25% је за 7,25% ни же од вред но сти ко ја се про ра чу-
на ва при ме ном уште да де фи ни са них по го ди на ма у чла ну 7. став 
2. Ди рек ти ве.

С об зи ром на то да су, на осно ву енер гет ских би лан са у 2013. 
и 2014. го ди ни и на осно ву прет ход них по да та ка Ре пу блич ког за-
во да за ста ти сти ку за 2015. го ди ну, фи нал не по тро шње енер ги је 
за енер гет ске свр хе, из у зи ма ју ћи са о бра ћај, ре дом би ле: 6.437,6 
хи ља да тен, 5.758,8 хи ља да тен и 6.123,3 хи ља да тен, про сеч на 
вред ност по тро шње у од но су на ко ју се ра чу на по треб на уште да 
је 6.106,5 хи ља да тен. По ка за те љи мо гу ће ре а ли за ци је им пле мен-
та ци је чла на 7. Ди рек ти ве 2012/27/ЕУ сход но ди на ми ци де фи ни-
са ној у чла ну 7. став 2. Ди рек ти ве су да ти у на ред ној та бе ли по 
го ди на ма (дру ги ред). Ме ђу тим, ус по ста вља ње оба ве зу ју ће ше ме 
за енер гет ску ефи ка сност зах те ва чи тав низ ко ор ди ни са них при-
прем них ак тив но сти ко је би се у Ре пу бли ци Ср би ји ре а ли зо ва ле 
то ком 2017. и 2018. го ди не, ако се ово иза бе ре као нај бо ља или 
јед на од оп ци ја за спро во ђе ње чла на 7. Ди рек ти ве, та ко да се мо же 
оче ки ва ти да при ме на ше ме за поч не нај ра ни је 2019. го ди не. У том 
сми слу у та бе ли су при ка за ни и ре ви ди ра ни ин ди ка то ри ре а ли за-
ци је им пле мен та ци је чла на 7. Ди рек ти ве 2012/27/ЕУ, уко ли ко се 
Ре пу бли ка Ср би ја у им пле мен та ци ји осло ни са мо на при ме ну ше-
ма оба ве за у по гле ду енер гет ске ефи ка сно сти.

Уко ли ко се прет по ста ви да су ин ве сти ци је у ме ре по ве ћа ња 
енер гет ске ефи ка сно сти сра змер не го ди шњим уште да ма ко је се 
кроз при ме ну тих ме ра по сти жу, од ве ли ког је зна ча ја што пре за-
по че ти са им пле мен та ци јом ме ра ра ди ре а ли за ци је ци ље ва де фи-
ни са них чла ном 7. Ди рек ти ве 2012/27/ЕУ и то у што ве ћем оби-
му. Уко ли ко би се им пле мен та ци ја ме ра енер гет ске ефи ка сно сти 
ра ди оства ре ња уште да про пи са них чла ном 7. Ди рек ти ве 2012/27/
ЕУ ре а ли зо ва ла кроз све го ди не у пе ри о ду 2017 –2020. на на чин 
пред ло жен у чла ну 7. став 2. Ди рек ти ве, (у таб. 127) укуп не ин ве-
сти ци је би би ле за око 36% ма ње од из но са по треб ног за ин ве сти-
ци је ако би се Ре пу бли ка Ср би ја у за до во ље њу усло ва про пи са них 
чла ном 7. Ди рек ти ве осло ни ла са мо на при ме ну оба ве зу ју ће ше-
ме за енер гет ску ефи ка сност од 2019. го ди не (у таб. 127). На ве де-
не вред но сти ја сно ука зу ју на чи ње ни цу да је нео п ход но што пре 
за по че ти им пле мен та ци ју дру гих ме ра за уна пре ђе ње енер гет ске 
ефи ка сно сти (пре све га обез бе ђе њем ве ћих и ста бил них при хо да 
за рад Бу џет ског фон да за енер гет ску ефи ка сност) ра ди оства ре ња 
ку му ла тив них по треб них уште да де фи ни са них чла ном 7. Ди рек-
ти ве 2012/27/ЕУ.
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Таб. 127: По ка за те љи два на чи на мо гу ће ре а ли за ци је им пле-

мен та ци је чла на 7. Ди рек ти ве 2012/27/ЕУ
Го ди на 2017. 2018. 2019. 2020. Ку му ла тив но

Про јек то ва на го ди шња уште да 
у фи нал ној по тро шњи енер ги је 
из у зи ма ју ћи са о бра ћај (хи ља де 
тен) ако ре а ли за ци ја за поч не 
2017. го ди не

30,5 61 103,7 146,4 341,9

Ре ви ди ра на го ди шња уште да у 
фи нал ној по тро шњи енер ги је 
из у зи ма ју ћи са о бра ћај уко ли ко се 
ре а ли за ци ја за поч не 2019. го ди не 
(хи ља де тен)

114 227,9 341,9

На по ме на: Ку му ла тив на уште да ко ју Ре пу бли ка Ср би ја тре ба 
да по стиг не, има ју ћи у ви ду мо гућ ност ума ње ња од 25% уко ли ко 
се дру гим ме ра ма већ по сти жу уште де у сек то ру тран сфор ма ци-
је, ди стри бу ци је и пре но са, укљу чу ју ћи ефи ка сну ин фра струк ту ру 
да љин ског гре ја ња и хла ђе ња, као и ако се у об зир узму ме ре ко је 
се већ спро во де по чев од 2008. го ди не, ни жа је од вред но сти при-
ка за не у та бе ли и из но си 320,6 хи ља да тен.

Ка ко би се по др жа ла про из вод ња енер ги је из по стро је ња за 
ком би но ва ну про из вод њу то плот не и елек трич не енер ги је и по-
ве ћа ла енер гет ска ефи ка сност у сек то ри ма про из вод ње енер ги је, 
из ра ђе на је сту ди ја о по тен ци ја ли ма за им пле мен та ци ју по стро-
је ња за ком би но ва ну про из вод њу то плот не и елек трич не енер ги-
је (CHP) кроз про је кат фи нан си ран из IPA „Про мо ци ја об но вљи-
вих из во ра енер ги је и енер гет ске ефи ка сно сти  – део Б: Про мо ци ја 
про из вод ње из CHP и енер гет ске ефи ка сно сти” у 2012. го ди ни. 
Ми ни стар ство ру дар ства и енер ге ти ке је под не ло зах тев за по-
моћ од Ре ги о нал ног про гра ма за енер гет ску ефи ка сност ЕБРД за 
им пле мен та ци ју чла на 14. Ди рек ти ве о енер гет ској ефи ка сно сти 
(2012/27/ЕУ), од но сно ана ли зе про це не за по тен ци јал ну при ме ну 
ви со ко е фи ка сних по стро је ња за ком би но ва ну про из вод њу то плот-
не и елек трич не енер ги је и ефи ка сних си сте ма да љин ског гре ја ња 
и хла ђе ња.

Је дан од ала та ко ји сто ји на рас по ла га њу за под сти ца ње ре-
а ли за ци је ме ра уна пре ђе ња енер гет ске ефи ка сно сти је Бу џет ски 
фонд. У 2016. го ди ни у окви ру Бу џет ског фон да опре де ље но је 160 
ми ли о на РСД за ре а ли за ци ју про је ка та енер гет ске ефи ка сно сти у 
је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве. Ова сред ства су ма ла и не до вољ-
на за ре а ли за ци ју свих пла ни ра них про је ка та енер гет ске ефи ка-
сно сти. Та ко су на при мер са мо за спро во ђе ње ме ре Уна пре ђе ње 
енер гет ске ефи ка сно сти згра да у јав ном и ко мер ци јал ном сек то ру 
(ме ра ЈК1 пред ви ђе на за ре а ли за ци ју у окви ру 3. АПЕЕ) по треб-
на сред ства про це ње на на 58 ми ли о на € го ди шње. Је дан од мо гу-
ћих ме ха ни за ма за по ве ћа ње при хо да Фон да је уво ђе ње на кна де 
за енер ги ју и енер ген те. Та ко би уво ђе њем на кна да на елек трич ну 
енер ги ју и енер ген те (нафт не де ри ва те и при род ни гас) у ви си ни 
од 0,015 РСД/kWh у по чет ној фа зи, мо гла да се обез бе де сред ства 
од око 9 ми ли о на € го ди шње. Ову ак тив ност тре ба спро ве сти што 
је ра ни је мо гу ће, по мо гућ ству већ од 2017. го ди не, ра ди оства ре-
ња уште да про пи са них чла ном 7. Ди рек ти ве 2012/27/ЕУ уз нај ни-
же ин ве сти ци је. По ред ових сред ста ва Бу џет ски фонд при ку пља 
и сред ства из до на ци ја (ор га ни за ци је и фон до ви) ко је да ље рас-
по де љу је ко ри сни ци ма. Због огра ни че ног бу џе та, Бу џет ски фонд 
је у прет ход ном пе ри о ду углав ном опре де љи вао сред ства за про-
јек те ко ји се ти чу је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. Ци клус про је ка та 
за је ди ни це ло кал не са мо у пра ве вре мен ски је зах те ван, бу ду ћи да 
прет по ста вља до но ше ње про гра ма фи нан си ра ња за да ту го ди ну, 
рас пи си ва ње јав ног по зи ва, се лек то ва ње про је ка та, спро во ђе ње 
про це ду ре јав не на бав ке (у не ким слу ча је ви ма је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве мо ра ју из вр ши ти из ме ну бу џе та и пла на јав них на бав-
ки за те ку ћу го ди ну) и спро ве ду де фи ни са не ра до ве. Због све га на-
ве де ног, нео п ход но је да Бу џет ски фонд има сред ства да у сва кој 
го ди ни спро ве де јав ни но ви по зив, као и да фи нан си ра ре а ли за ци-
ју одо бре них и уго во ре них про је ка та из прет ход не. По ред по ве ћа-
ња оби ма фи нан си ра ња про јек та у јав ном сек то ру, по ве ћа ње сред-
ста ва Бу џет ског фон да је по треб но и да би се у на ред ном пе ри о ду 
омо гу ћи ла ре а ли за ци ја про је ка та енер гет ске ефи ка сно сти у дру-
гим сек то ри ма по тро шње енер ги је. По треб но је и оја ча ти ка па ци-
те те ми ни стар ства над ле жног за по сло ве ру дар ства и енер ге ти ке 
да спро во ди ак тив но сти Бу џет ског фон да, с об зи ром да овај фонд 
пред ста вља са мо бу џет ску ли ни ју, а да по сло ве вр ше за по сле ни 
ми ни стар ства над ле жног за по сло ве ру дар ства и енер ге ти ке.

Ко ри шће ње сред ста ва из Бу џет ског фон да де фи ни са но је 
Пра вил ни ком о усло ви ма за рас по де лу и ко ри шће ње сред ста ва Бу-
џет ског фон да за уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти Ре пу бли ке 
Ср би је и кри те ри ју ма о из у зи ма њу од вр ше ња енер гет ског пре гле-
да („Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/16). Овим ак том де фи ни са но 
је ко мо же да бу де ко ри сник сред ста ва Бу џет ског фон да  – прав на и 
фи зич ка ли ца са се ди штем, од но сно пре би ва ли штем на те ри то ри-
ји Ре пу бли ке Ср би је, а по себ но се ис ти чу ко ри сни ци: (1) Је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве ко је се на ла зе у де ва сти ра ним под руч ји ма у 
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ре ги о нал ни раз вој, као и оста-
ле је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и (2) сек тор до ма ћин ста ва (фи-
зич ка ли ца, скуп шти на згра де и са вет згра де). Све про це ду ре за 
до де лу сред ста ва су пре ци зно раз ра ђе не у по ме ну том пра вил ни ку, 
при че му тре ба на гла си ти сле де ће:

 – обез бе ђе но је рав но мер но ко ри шће ње сред ста ва Бу џет ског 
фон да он да од стра не је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве кроз огра ни-
че ње да се мо же фи нан си ра ти са мо је дан про је кат јед не је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве го ди шње,

 – обез бе ђе ни су мак си мал ни ефек ти ко ри шће ња сред ста ва 
кроз при ме ну де фи ни са них кри те ри ју ма за из бор про јек та (мак-
си ми за ци ја од но са уште да и уло же них сред ста ва, удео соп стве них 
сред ста ва, пе ри од по вра ћа ја ин ве сти ци је),

 – де фи ни са не су ме ре енер гет ске ефи ка сно сти ко је су пред-
мет фи нан си ра ња, а ко је су у скла ду са ме ра ма из 3. АПЕЕ.

Има ју ћи у ви ду да је за ре а ли за ци ју ци ље ва у обла сти енер-
гет ске ефи ка сно сти до 2023. го ди не по треб но обез бе ди ти зна чај-
но ве ћа сред ства за рад Бу џет ског фон да, нео п ход но је у пе ри о-
ду 2017 –2019. го ди не раз ра ди ти и дру ге ме ха ни зме фи нан си ра ња 
Бу џет ског фон да, као што је на при мер уво ђе ње на кна де на енер-
ги ју и енер ген те, а ко ји су мо гу ћи у скла ду са прав ним ста ту сом 
Бу џет ског фон да, као и ана ли зи ра ти мо гу ће уна пре ђе ње ње го вог 
ра да кроз евен ту ал ну из ме ну прав ног ста ту са Бу џет ског фон да и 
ус по ста вља ња ме ха ни зма по вра ћа ја сред ста ва фон да (тзв. ре вол-
винг фонд).

У скла ду са мо гућ но сти ма ко је да је За кон о ефи ка сном ко-
ри шће њу енер ги је пре по ру чу је се је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве 
да фор ми ра ју бу џет ске фон до ве на ло кал ном ни воу за уна пре ђе ње 
енер гет ске ефи ка сно сти на на чин сли чан Бу џет ском фон ду.

3.7.2. Пре глед ме ра и ак тив но сти за њи хо во спро во ђе ње  
у обла сти енер гет ске ефи ка сно сти

Основ за де фи ни са ње ли сте ме ра у обла сти енер гет ске ефи-
ка сно сти је био 3. АПЕЕ. У ме ре у ПОС ко је ће се им пле мен ти ра-
ти у пе ри о ду 2018. го ди не, увр ште не су ме ре ко је су еле мен ти овог 
пла на, а још увек ни су им пле мен ти ра не.

По ред ових ме ра, по себ на па жња је по све ће на ме ра ма им-
пле мен та ци је зах те ва Ди рек ти ве 2012/27/ЕУ ко ји ни су пре по зна те 
као еле ме нат пла на (нпр. ус по ста вља њу ше ма оба ве за у по гле ду 
енер гет ске ефи ка сно сти), као и ак тив но сти ма на пра ће њу ре зул-
та та им пле мен та ци је тек при ме ње них ме ра (ка ква је нпр. уво ђе ње 
си сте ма енер гет ског ме наџ мен та). Та ко ђе, по себ не ме ре су пе ри о-
дич не из ра де но вих ак ци о них пла но ва за енер гет ску ефи ка сност 
(че твр тог  – за пе ри од 2019 –2021. и пе тог  – за пе ри од 2022 –2024. 
го ди на) ко ји за пра во пред ста вља ју до ку мен те ко ји ће са др жа ти 
ана ли зу ефе ка та по сто је ћих и но ве ме ре ко је ће се им пле мен ти ра-
ти у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС.

За кон о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је пред ви ђа уво ђе ње 
си сте ма енер гет ског ме наџ мен та на ло кал ном ни воу, у ин ду стриј-
ском сек то ру и у обла сти згра дар ства, че му је по све ће на по себ-
на па жња као ме ри ко ја тре ба да до не се зна чај не уште де. За кон 
про пи су је и спро во ђе ње оба ве зних енер гет ских пре гле да код об-
ве зни ка си сте ма у про пи са ном вре мен ском пе ри о ду (јед ном у пет 
го ди на код об ве зни ка си сте ма у ин ду стриј ском сек то ру, од но сно 
јед ном у де сет го ди на код об ве зни ка си сте ма у обла сти згра дар-
ства). Овај си стем пред ви ђа ше му ус по ста вља ња си сте ма обу ке 
и ли цен ци ра ња овла шће них енер гет ских ме на џе ра и енер гет ских 
са вет ни ка ко ји из ве шта ва ју над ле жно ми ни стар ство кроз оба ве-
зне го ди шње из ве шта је (енер гет ски ме на џе ри) и спро во де оба-
ве зне енер гет ске пре гле де (енер гет ски са вет ни ци). План је да се 
си стем енер гет ских ме на џе ра ус по ста ви у пр вом квар та лу 2017. 
го ди не, при че му се пр ви из ве шта ји енер гет ских ме на џе ра пре ма 
ми ни стар ству над ле жном за по сло ве ру дар ства и енер ге ти ке оче-
ку ју кра јем мар та 2017. го ди не. Си стем енер гет ског ме наџ мен та се 
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сма тра основ ном ме ром за уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти у свим сек то ри ма по тро шње енер ги је и за то је као по себ на ме ра на ве ден 
у пре гле ду ме ра иако је део ме ра ко је је по треб но им пле мен ти ра ти у окви ру 3. АПЕЕ.

Пре глед ме ра у обла сти енер гет ске ефи ка сно сти ко је тре ба да бу ду им пле мен ти ра не у то ку ре а ли за ци је ПОС дат је у на ред ној та-
бе ли. Ак тив но сти за спро во ђе ње ме ра ко је по ти чу из 3. АПЕЕ су де таљ но опи са не у са мом пла ну и ни су по но во на во ђе не у ПОС већ је 
са мо на гла ше но да се њи хов опис на ла зи у 3. АПЕЕ.

Таб. 128: Пре глед ме ра у обла сти енер гет ске ефи ка сно сти ко је ће би ти спро ве де не у пе ри о ду ре а ли за ци је ПОС

На зив ме ре Опис ак тив но сти за спро во ђе ње ме ра Ре а ли за то ри ме ре Ци ља на крај ња  
по тро шња Тра ја ње Ин ди ка тор  

ре а ли за ци је ме ре
Ме ре пред ви ђе не 
Тре ћим ак ци о ним 
пла ном за енер-
гет ску ефи ка-
сност Ре пу бли ке 
Ср би је за пе ри од 
2016 –2018. 

Спро во ђе ње Ак тив но сти де фи ни са них кроз Тре ћи ак ци о ни план за 
енер гет ску ефи ка сност.

ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве 
ру дар ства и енер ге-
ти ке, оста ли су бјек-
ти пред ви ђе ни 
по по је ди нач ним 
ме ра ма у окви ру 3. 
АПЕЕ

Сви сек то ри 2017 –2018. Уште да 752,4 хи ља да 
тен до 2018.

Уво ђе ње и 
функ ци о ни са ње 
си сте ма енер гет-
ског ме наџ мен та 
(СЕМ) у јав ни 
и ко мер ци јал ни 
сек тор и сек тор 
ин ду стри је

 – иден ти фи ка ци ја об ве зни ка СЕМ кроз при ку пља ње при ја ва о 
по тро шњи енер ги је у скла ду са Уред бом о утвр ђи ва њу гра нич них 
вред но сти го ди шње по тро шње енер ги је
 – обу ка и ли цен ци ра ње ли ца за оба вља ње по сла енер гет ског ме на-
џе ра (ЕМ) и енер гет ског са вет ни ка (ЕС)
 – Име но ва ње енер гет ских ме на џе ра од стра не об ве зни ка си сте ма у 
скла ду са пра вил ни ци ма ко ји уре ђу ју ову област
 – За вр ше так из ра де прав ног окви ра и ње го во да ље уна пре ђе ње
 – при пре ма про гра ма и пла но ва од стра не об ве зни ка СЕМ
 – Спро во ђе ње ме ра уна пре ђе ња енер гет ске ефи ка сно сти ра ди 
оства ре ња ци ље ва уште де при мар не енер ги је де фи ни са них 
Уред бом о утвр ђи ва њу гра нич них вред но сти го ди шње по тро шње 
енер ги је 
 – Из ве шта ва ње Ми ни стар ства пу тем ус по ста вље не web апли ка ци је 
и ба зе за пра ће ње ра да
 – Ре гу лар но спро во ђе ње енер гет ских пре гле да у ро ко ви ма да тим 
за ко ном о ЕКЕ.
 – Имплементација пројеката којима се подстиче спровођење СЕМ 
код обвезника и других институција.

ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве 
ру дар ства и енер ге-
ти ке, ор га ни за ци ја 
за обу ку, об ве зни ци 
СЕМ

Ко ри шће ње енер-
ги је у згра да ма, 
оп штин ским 
слу жба ма, ве ли-
ким ин ду стриј-
ским си сте ми ма 
и оста лој крај њој 
по тро шњи

2017 –2023. (и 
на ста вља се на-
кон за вр шет ка 
овог пе ри о да)

Уште да 49,9 хи ља да 
тен у 2018.

Тран спо зи ци ја Ди-
рек ти ве 2012/27/
ЕУ

 – Ре ви зи ја за ко на о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је и дру ге ре гу ла-
ти ве ко ја је од зна ча ја за пу ну тран спо зи ци ју Ди рек ти ве

ми ни стар ство 
над ле жно за по-
сло ве ру дар ства и 
енер ге ти ке и дру ге 
ин сти ту ци је у чи јој 
се над ле жно сти на-
ла зе про пи си ко је 
тре ба ре ви ди ра ти

Сви сек то ри по-
тро шње

2017 –2019. Об ја вље не из ме не 
за ко на о ефи ка сном ко-
ри шће њу енер ги је

Им пле мен та ци-
ја зах те ва чла на 
7. Ди рек ти ве 
2012/27/ЕУ

 – Са гле да ва ње и из бор нај бо љег мо да ли те та за при ме ну чла на 7. уз 
по др шку ЕМРД РЕ ЕП про јек та
 – До но ше ње ре ле вант не ре гу ла ти ве за при ме ну чла на 7.
 – При прем не ак тив но сти об ве зни ка при ме не чла на 7.
 – Спровођење члана 7. према изабраном модалитету

ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве 
ру дар ства и енер-
ге ти ке, јав на пред-
у зе ћа, снаб де ва чи, 
ди стри бу те ри

До ма ћин ства, јав-
ни и ко мер ци јал ни 
сек тор, улич на 
ра све та и по љо-
при вре да

2017 –2020. Уште да 320,6 хи ља да 
тен до 2020.

Им пле мен та ци ја 
зах те ва чла но ва 
5. Ди рек ти ве 
2012/27/ЕУ

 – Фор ми ра ње по пи са згра да цен трал не вла сти
 – Иден ти фи ка ци ја ми ни мал них зах те ва ко је мо ра ју да ис пу не згра-
де цен трал не вла сти спрам зах те ва чла на 5. ди рек ти ве
 – Из ра да пла на ре но ви ра ња згра да цен трал не вла сти у скла ду са 
зах те ви ма Ди рек ти ве 2012/27/ЕУ
 – Спровођење формираног плана реновирања зграда централне 
власти

ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве 
ру дар ства и енер ге-
ти ке, ми ни стар ство 
над ле жно за по-
сло ве гра ђе ви нар-
ства, са о бра ћа ја и 
ин фра струк ту ре

Јав ни сек тор 2017 –2023.  До нет про грам ре-
ха би ли та ци је згра да 
цен трал не вла сти и 
из ве шта ји о ње го вом 
спро во ђе њу

За о кру же ње 
прав ног окви ра у 
по гле ду енер гет-
ске ефи ка сно сти у 
згра да ма

 – Утвр ђи ва ње тро шков но оп ти мал них ни воа енер гет ске ефи ка сно-
сти згра да
 – Укљу че ње свих об ли ка енер ги је и тер мо тех нич ких си сте ма при-
ли ком сер ти фи ка ци је згра да
 – До но ше ње пла на за ис пу ње ње зах те ва у по гле ду згра да са нул-
том по тро шњом енер ги је
 – Ревидирање регулативе у области енергетске ефикасности у згра-
дама (Правилника о енергетској ефикасности зграда  – „Службени 
гласник РС”, број 61/11 и Правилника о условима, садржини и 
начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда 
 – „Службени гласник РС”, број 69/12) која је донета на основу 
Закона о планирању и изградњи

ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве 
гра ђе ви нар ства, 
са о бра ћа ја и ин-
фра струк ту ре

Сек тор згра дар-
ства 

2017 –2020. Ре ви ди ра на ре гу ла ти ва

При пре ма Че-
твр тог ак ци о ног 
пла на за енер-
гет ску ефи ка-
сност Ре пу бли ке 
Ср би је за пе ри од 
2019 –2021.

 – При пре ма под ло га за 4. АПЕЕ;
 – Ана ли за ре а ли зо ва них ме ра и фор ми ра ње ци ље ва 4. АПЕЕ;
 – Израда 4. АПЕЕ;

ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве 
ру дар ства и енер-
ге ти ке

Сви сек то ри 2017 –2018. До нет 4. АПЕЕ

При пре ма Пе тог 
ак ци о ног пла на за 
енер гет ску ефи ка-
сност Ре пу бли ке 
Ср би је за пе ри од 
2022 –2024.

 – При пре ма под ло га за 5. АПЕЕ;
 – Ана ли за ре а ли зо ва них ме ра и фор ми ре ње ци ље ва 5. АПЕЕ;
 – Израда 5. АПЕЕ;

ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве 
ру дар ства и енер-
ге ти ке

Сви сек то ри 2020 –2021. До нет 5. АПЕЕ
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Ја ча ње тех нич ког 
и ад ми ни стра тив-
ног ка па ци те та 
ми ни стар ства 
над ле жног за по-
сло ве ру дар ства и 
енер ге ти ке у обла-
сти енер гет ске 
ефи ка сно сти

 – При јем но вог осо бља;
 – Обуке и тренинзи новог особља.

ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве 
ру дар ства и енер ге-
ти ке, ми ни стар ство 
над ле жно за по сло-
ве фи нан си ја

Не ма ути ца ја 2018 –2019. За по сле но пет но вих 
струч ња ка у Сек то ру 
за енер гет ску ефи ка-
сност*

Фор ми ра ње 
одр жи вог на чи на 
фи нан си ра ња про-
је ка та енер гет ске 
ефи ка сно сти

 – Са гле да ва ње мо гућ но сти за уна пре ђе ње ра да Бу џет ског фон да за 
уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти у по сто је ћим прав ним усло-
ви ма или уз из ме ну под за кон ске ре гу ла ти ве;
 – Обез бе ђе ње ве ћих при хо да за рад Бу џет ског фон да кроз до на ци-
је, на кна де или дру ге по год не ме ха ни зме;
 – Фи нан си ра ње про је ка та уна пре ђе ња енер гет ске ефи ка сно сти из 
по вољ них кре ди та ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја;
 – Избор оптималног модалитета рада Буџетског фонда који би дао 
најбоље резултате, са акцентом на могућност да се средства уло-
жена у мере унапређења енергетске ефикасности враћају у фонд 
и формирање предлога потребне измене законске и подзаконске 
регулативе релевантне за рад фонда.

ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве 
ру дар ства и енер ге-
ти ке, ми ни стар ство 
над ле жно за по сло-
ве фи нан си ја

До ма ћин ства, јав-
ни и ко мер ци јал ни 
сек тор

2017 –2023. Број про је ка та ре а ли-
зо ва них из сред ста ва 
Бу џет ског фон да

*На по ме на: Ре а ли за ци ја ин ди ка то ра за ви си ће од би лан сних мо гућ но сти бу џе та Ре пу бли ке Ср би је у 2018. и 2019. го ди ни, као и од Од лу ке о мак си мал ном бро ју за по сле них на 
нео д ре ђе но вре ме у си сте му др жав них ор га на за те го ди не.

4. ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ПРИ О РИ ТЕ ТА ПРО ЈЕ КА ТА 

У ци љу ускла ђе ног при ку пља ња ин фор ма ци ја о стра те шким ин фра струк тур ним про јек ти ма у обла сти енер ге ти ке и ускла ђе ног 
тре ти ра ња по је ди нач них про је ка та, те оп ти мал ног на чи на про на ла же ња ин ве сти то ра за по је ди нач не про јек те, Вла да је фор ми ра ла Је-
дин стве ну ли сту при о ри тет них ин фра струк тур них про је ка та у обла сти енер ге ти ке. За по тре бе из бо ра про је ка та ко ји зна чај но до при но се 
оства ре њу стра те шких ци ље ва, при о ри ти за ци је тих про је ка та, као и оце не спрем но сти (зре ло сти) про јек та за ре а ли за ци ју, Вла да је фор-
ми ра ла по себ ну Ме то до ло ги ју за се лек ци ју и при о ри ти за ци ју ин фра струк тур них про је ка та и Во дич за ње ну при ме ну. Ова ме то до ло ги ја 
је при ме ње на за оце ну про је ка та ко ји су пред мет ПОС, а ни су би ли на Је дин стве ној ли сти, ра ди бу ду ћег укљу че ња про је ка та на ову 
ли сту и пред лог до пу не Је дин стве не ли сте при ка зан је у таб. 129. На ли сту ни су укљу че ни про јек ти из обла сти ру дар ства. У то ку 2018. 
го ди не би ће из вр ше на ре ви зи ја Је дин стве не ли сте у то ку ће се фор ми ра ти но ви ранг про је ка та пре ма из вр ше ном бо до ва њу.

Из бор и ана ли за про је ка та ко ји су пред мет ПОС вр шен је на осно ву стра те шких ци ље ва де фи ни са них Стра те ги јом енер ге ти ке. То-
ком по ступ ка од ре ђи ва ња при о ри те та пре ма Ме то до ло ги ји про це ње но је да су не ки стра те шки ци ље ви пот це ње ни у си сте му оце њи ва ња 
де фи ни са ног Кри те ри ју ми ма за про це ну стра те шке ре ле вант но сти про је ка та у обла сти енер ги је. У том сми слу ре де фи ни сан је си стем 
оце на и па ра ме та ра за оце њи ва ње, као и те жин ских фак то ра по је ди них оце на да би се аде кват но са гле дао ути цај про је ка та на ре а ли за-
ци ју ци ље ва де фи ни са них Стра те ги јом енер ге ти ке. Но ве оце не су од ре ђе не у ра спо ну 1 –5, а те жин ски фак то ри у ра спо ну 1 –3. Пре глед 
но вих оце на по по је ди ним ефек ти ма про је ка та, као и збир них оце на дат је у таб. 130.

У таб. 130 по себ но су ис так ну ти про јек ти ко ји се на ла зе на Је дин стве ној ли сти при о ри тет них ин фра струк тур них про је ка та у обла-
сти енер ге ти ке и ли ста ма про је ка та од ме ђу на род ног зна ча ја: При о ри тет ној ли сти ин фра струк тур них енер гет ских про је ка та од зна ча ја за 
Енер гет ску за јед ни цу (PE CI и PMI ли сти), Ли сти про је ка та од за јед нич ког ин те ре са Европ ске ко ми си је (PCI ли сти), Ли сти про је ка та ин-
ве сти ци о ног окви ра За пад ног Бал ка на (WBIF ли сти), Ли сти про је ка та за по ве за ност га сом сред ње и сточ не и ју го и сточ не Евро пе (CE SEC 
ли сти), Ли сти про је ка та у окви ру ини ци ја ти ве За пад ни Бал кан 6 (WB6 ли сти), гру пи про је ка та за ко ја су ало ци ра на сред ства у окви ру 
ви ше рун ди би ла те рал них пре го во ра из ме ђу Вла да Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке и Вла де Ре пу бли ке Ср би је.

У таб. 131 да та је ранг ли ста про је ка та раз ма тра них у окви ру ПОС у скла ду са оце на ма из таб. 130, при че му је за сва ки про је кат 
дат сле де ћи скуп ин фор ма ци ја: од го вор ни су бје кат, кра так опис про јек та, кра так пре глед стра те шких при о ри те та Стра те ги је енер ге ти ке 
ко ји ма про је кат до при но си, при пре мље ност план ске и тех нич ке до ку мен та ци је за ре а ли за ци ју, ин фор ма ци ја о то ме да ли су обез бе ђе ни 
из во ри за фи нан си ра ње про јек та, пре глед основ них ри зи ка по ре а ли за ци ју про јек та, вред ност про јек та и пе ри од ре а ли за ци је то ком ре а-
ли за ци је ПОС. При ка за на ли ста је под ло жна про ме на ма са гла сно евен ту ал ним из ме на ма ПОС о чи јој ре а ли за ци ји по сто ји оба ве за дво го-
ди шњег из ве шта ва ња ко ја мо же про из ве сти и из ме ну ПОС са гла сно За ко ну о енер ге ти ци.
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На по ме не: Број по е на за про јек те ко ји су об у хва ће ни ПОС про ра чу нат је пон де ри са њем бро ја бо до ва про ра чу на тог на осно ву Кри те ри ју ма за про це ну стра те шке ре ле вант но сти 

са истим пон де ром по мо ћу ко јег је фор ми ра на Је дин стве на ли ста ин фра струк тур них про је ка та у обла сти енер ге ти ке.

Де фи ни ци је гру пе на осно ву Из ве шта ја о не до стат ку:
Гру па 1  – спрeмни зa тeндeрски пoступaк и рeaлизaциjу инвeстициje:
 – Гру па 1а  – прojeк ти сa припрeмљeнoм тeхничкoм дoкумeнтaциjoм, спрeмни зa припрeму или спрoвoђeњe тeндeрскoг пoступ кa;
 – Гру па 1б  – прojeк ти чиja je припрeмa тeхничкe дoкумeнтaциje у тoку и кojи су нaкoн припрeмљeнe тeхничкe дoкумeнтaциje 

спрeмни зa тeндeрски пoступaк.
Гру па 2  – спрем ни зa припрeму тeхничкe дoкумeнтaциje:
 – Гру па 2а  – прojeк ти сa зaвршeнoм плaнскoм дoкумeнтaциjoм и спрем ним пред у сло ви ма за ре ша ва ње имoвинскo-прaвних питaњa;
 – Гру па 2б  – прojeк ти са нeдoстaцимa у прoстoрнoj плaнскoj дoкумeнтaциjи и не ре ше ним пред у сло ви ма за ре ша ва ње имoвинскo-

прaвних питaњa.
Де фи ни ци ја зре ло сти про је ка та за ре а ли за ци ју сход но на чи ну про це не де фи ни са ном у Упит ни ку. Оце не су опи сне, озна че не ве ли-

ким сло ви ма А –Г и њи хо во зна че ње је сле де ће:
А  – спре ман за рас пи си ва ње тен дер ске про це ду ре за из во ђе ње ра до ва,
Б  – спре ман за при пре му не до ста ју ће тех нич ке до ку мен та ци је,
В  – по треб но ре ши ти ма ње не до стат ке пре при пре ме тех нич ке до ку мен та ци је,
Г  – по треб но ре ши ти зна чај не не до стат ке пре при пре ме.
Про јек ти ко ји се са сто је од не ко ли ко пот про је ка та мо гу да са др же раз ли чи те вред но сти оце на за про це ну зре ло сти про је ка та за ре-

а ли за ци ју ко је се од но се на раз ли чи те пот про јек те у окви ру про јек та.

Таб. 130: Од ре ђи ва ње при о ри те та про је ка та у скла ду са пре по зна тим ин ди ка то ри ма оства ре ња ци ље ва из Стра те ги је раз во ја енер-
ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је

Ранг Ред ни 
број На зив про јек та

Број ста-
нов ни ка 
за ко ји се 
по ве ћа ва  

си гур ност 
снаб де ва ња 

или ква-
ли тет ис-

по ру че них 
енер ген та

Сма ње ње  
уво зне 

за ви сно-
сти или 

ства ра ње 
усло ва за 

не то из воз 
енер ги је и 

енер ге-
на та

Об но вљи-
ви из во ри 
енер ги је

Раз вој 
тр жи шта 

енер ги је и 
уна пре ђе-
ње кон ку-
рен ци је

Про јек ти 
ре ги о нал-
ног или 
ши рег 
зна ча ја

Енер-
гет ска 
ефи ка-
сност

За шти та 
жи вот не 
сре ди не

Ди вер-
си фи-
ка ци ја 

пра ва ца 
и из во ра 
снаб де-

ва ња

Зре лост 
про јек та 
за ре а-

ли за ци ју

Ис пу-
ња ва ње 
ме ђу на-
род них 
оба ве за

Укуп но

Те жин ски фак тор 3 3 3 1 1 2 3 2 3 1

1. П.15 Про је кат из град ње но вих ве тро е лек тра на укуп не 
сна ге до 500 MW на под руч ју Ре пу бли ке Ср би је 2 3 5 5 1 1 5 4 5 5 81

2. П.27

Отва ра ње за мен ских ка па ци те та за по сто је ће по вр-
шин ске ко по ве ко ји пре ста ју са ра дом и отва ра ње 
ко по ва ко ји ће би ти на ме ње ни за но ве тер мо е нер гет-
ске ка па ци те те

5 5 1 1 1 4 1 2 5 1 66

3. П.29 Уво ђе ње си сте ма за упра вља ње ква ли те том угља 3 3 1 1 1 4 4 2 5 3 65
4. П.18 Стрaтeш ки прojeкaт „Дубoка прeрaда” 5 1 1 1 1 5 3 1 5 5 64
5. П.5 Про је кат „Уна пре ђе ње мер не ин фра струк ту ре” 5 1 1 5 1 5 1 1 5 3 60

6. П.2

Про је кат „Тран сбал кан ски ко ри дор” (ЈЛИП-Е, PE CI, 
PCI (сек ци ја Ре ши ца  – Пан че во), WBIF и WB6 
(сек ци ја Кра гу је вац 2  – Кра ље во 3 и до град ња ТС 
Кра ље во 3))

3 1 1 5 5 5 1 4 4 1 59

7. П.21
Про је кат га сне ин тер ко нек ци је Ср би ја  – Бу гар ска, 
ма ги страл ни га со вод МГ-10 Ниш  – Ди ми тров град 
(гра ни ца са Бу гар ском) (ЈЛИП-Е, PE CI, PCI, CE SEC)

2 1 1 5 3 2 2 5 4 3 55

8. П.10
Снаб де ва ње Бе о гра да то плот ном енер ги јом из ТЕ 
„Ни ко ла Те сла А” то пло да ле ко во дом ка па ци те та од 
600 MW то плот не енер ги је

3 3 1 2 1 3 3 3 2 3 54

9. П.16 Про је кат пре ла ска ко тлар ни ца на би о ма су (Не мач-
ка  – РС) 1 1 5 2 1 3 3 3 2 3 54

10. П.19 Про је кат „Из град ња Пр вог објек та си сте ма про-
дук то во да” 1 1 1 1 5 4 5 1 4 1 53

11. П.9
Про је кат за шти те жи вот не сре ди не у обла сти про-
из вод ње елек трич не енер ги је из елек тра на ЕПС 
(ЈЛИП-Е)

1 3 1 3 1 1 5 1 3 4 51

12. П.30
Уво ђе ње но ве ор га ни за ци је на по вр шин ским ко-
по ви ма ЕПС у ци љу уна пре ђе ња ра да и по ве ћа ња 
ефи ка сно сти по вр шин ских ко по ва у ЕПС

4 2 1 1 1 3 2 2 3 3 51

13. П.1 Про је кат из град ње но вог бло ка у ТЕ Ко сто лац Б3 2 3 1 1 1 4 2 1 4 1 49

14. П.23
Пројекaт га сне ин тер ко нек ци је Ср би ја –Ру му ни ја, 
га со вод Мо крин  – Арад (гра ни ца са Ру му ни јом) 
(ЈЛИП-Е)

4 1 1 5 3 2 2 4 1 1 48

15. П.24 Пројекaт про ши ре ња ка па ци те та под зем ног скла ди-
шта га са Ба нат ски Двор 4 1 1 2 3 2 2 2 3 1 47

16. П.26 Ин тен зи ви ра ње ис тра жи ва ња ле жи шта угља на це-
лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је 3 2 1 1 1 1 2 2 4 1 45

17. П.7

Про је кат ре кон струк ци је ТС 110/X kV на кра ју 
екс пло а та ци о ног ве ка у ци љу по ве ћа ња без бед но сти 
ра да и си гур но сти на па ја ња и по ве ћа ња ефи ка сно-
сти ди стри бу ци је елек трич не енер ги је на на пон ском 
ни воу 110 kV

4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 42

18. П.25 Из град ња ма ги страл них, раз вод них и ди стри бу тив-
них га со во да 3 1 1 2 1 3 2 1 3 1 42

19. П.28 Оп ти ми за ци ја и кон цен тра ци ја про из вод ње угља из 
под зем не екс пло а та ци је 1 1 1 1 1 2 3 1 4 3 41

20. П.20 Пројекaт „Фор ми ра ње оба ве зних ре зер ви” (ЈЛИП-Е) 5 1 1 3 1 1 1 1 1 5 40

21. П.22

Пројекaт га сне ин тер ко нек ци је Ср би ја –Хр ват ска, 
ма ги страл ни га со вод МГ – 08 Го спо ђин ци (Фу тог) 
 – Со тин (гра ни ца са Хр ват ском) (ЈЛИП-Е, PMI, PCI 
и CE SEC)

2 1 1 5 3 2 2 3 1 1 40
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Ранг Ред ни 
број На зив про јек та

Број ста-
нов ни ка 
за ко ји се 
по ве ћа ва  

си гур ност 
снаб де ва ња 

или ква-
ли тет ис-

по ру че них 
енер ген та

Сма ње ње  
уво зне 

за ви сно-
сти или 

ства ра ње 
усло ва за 

не то из воз 
енер ги је и 

енер ге-
на та

Об но вљи-
ви из во ри 
енер ги је

Раз вој 
тр жи шта 

енер ги је и 
уна пре ђе-
ње кон ку-
рен ци је

Про јек ти 
ре ги о нал-
ног или 
ши рег 
зна ча ја

Енер-
гет ска 
ефи ка-
сност

За шти та 
жи вот не 
сре ди не

Ди вер-
си фи-
ка ци ја 

пра ва ца 
и из во ра 
снаб де-

ва ња

Зре лост 
про јек та 
за ре а-

ли за ци ју

Ис пу-
ња ва ње 
ме ђу на-
род них 
оба ве за

Укуп но

22. П.8
Про је кат из град ње но вих ТС 110/X kV у ци љу по ве-
ћа ња си гур но сти на па ја ња и по ве ћа ња ефи ка сно сти 
ди стри бу ци је елек трич не енер ги је

2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 35

23. П.3

Про је кат ре кон струк ци је елек тро е нер гет ских во до ва 
110 kV у ци љу по ве ћа ња си гур но сти на па ја ња и 
по ве ћа ња ефи ка сно сти пре но са елек трич не енер ги је 
на на пон ском ни воу 110 kV

2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 34

24. П.6 Про је кат „Ауто ма ти за ца ја ди стри бу тив не мре же” 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 34

25. П.4

Про је кат по ја ча ња над зем них и под зем них (ка блов-
ских) елек тро е нер гет ских во до ва 110 kV у ци љу 
по ве ћа ња си гур но сти на па ја ња и по ве ћа ња ефи ка-
сно сти пре но са елек трич не енер ги је на на пон ском 
ни воу 110 kV.

1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 33

Напоменe: Озна че ни су за там ње ним по љи ма про јек ти за ко је је обез бе ђе но фи нан си ра ње или је обез бе ђи ва ње фи нан си ра ња у то ку, од но сно, из ве сно је да ће фи нан си ра ње би ти 
обез бе ђе но.

Скра ће ни це: ЈЛИП-Е  – Је дин стве на ли ста при о ри тет них ин фра струк тур них про је ка та у обла сти енер ге ти ке
PE CI  – При о ри тет на ли сти ин фра струк тур них енер гет ских про је ка та од зна ча ја за Енер гет ску за јед ни цу
PMI  – При о ри тет на ли сти ин фра струк тур них енер гет ских про је ка та од зна ча ја за Енер гет ску за јед ни цу
PCI  – Ли ста про је ка та од за јед нич ког ин те ре са Европ ске ко ми си је
WBIF  – Ли ста про је ка та ин ве сти ци о ног окви ра За пад ног Бал ка на
CE SEC  – Ли ста про је ка та за по ве за ност га сом сред ње и сточ не и ју го и сточ не Евро пе
WB6  – Ли ста про је ка та у окви ру ини ци ја ти ве За пад ни Бал кан 6
Не мач ка  – РС  – Гру па про је ка та за ко ја су ало ци ра на сред ства у окви ру ви ше рун ди би ла те рал них пре го во ра из ме ђу Вла да Не мач ке и Вла де Ре пу бли ке Ср би је

Таб. 131: Ранг ли ста про је ка та у скла ду са пре по зна тим ин ди ка то ри ма оства ре ња ци ље ва из Стра те ги је раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли-
ке Ср би је, са обра зло же њи ма по је ди нач них до при но са стра те шким при о ри те ти ма и ци ље ви ма и пре по зна тим пред но сти ма и не до ста ци-
ма про је ка та

Ранг Ред ни 
број На зив про јек та Број 

по е на Основ не ин фор ма ци је о про јек ту Вред ност про јек та Пе ри од  
ре а ли за ци је

1. П.15 Про је кат из град ње 
но вих ве тро е лек тра-
на укуп не сна ге до 
500 MW на под руч ју 
Ре пу бли ке Ср би је

81 1. Од го вор ни су бјек ти: При ват ни ин ве сти то ри, ЕПС
2. Опис про јек та:
Про је кат об у хва та из град њу се дам но вих ве тро пар ко ва раз ли чи тих сна га ко ји ма ће се 
обез бе ди ти укуп на го ди шња про из вод ња 1.303 GWh, чи ме се из об но вљи вих из во ра 
обез бе ђу је зна чај них 1,2% бру то фи нал не по тро шње енер ги је Ре пу бли ке Ср би је. Про је кат 
ре а ли зу је ви ше при ват них ин ве сти то ра и он је од стра те шке ва жно сти за Ре пу бли ку Ср-
би ју због по сти за ња ци ље ва де фи ни са них за уче шће об но вљи вих из во ра енер ги је у бру то 
фи нал ној по тро шњи енер ги је Ре пу бли ке Ср би је.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом, раз во ју 
тр жи шта елек трич не енер ги је и тран зи ци ји ка одр жи вој енер ге ти ци.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
За ве ћи ну пот про је ка та тех нич ка до ку мен та ци ја је при пре мље на, или у за вр шној фа зи. 
Оче ку је се по че так из град ње пр вих ве тро пар ко ва то ком 2017. го ди не.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
Није позната ситуација са изворима финансирања ових објеката.

706 ми ли о на € 2017 –2020.

2. П.27 Отва ра ње за мен ских 
ка па ци те та за по-
сто је ће по вр шин ске 
ко по ве ко ји пре ста ју 
са ра дом и отва ра ње 
ко по ва ко ји ће би ти 
на ме ње ни за но ве 
тер мо е нер гет ске 
ка па ци те те

69 1. Од го вор ни су бје кат: ЕПС
2. Опис про јек та:
Про је кат до при но си си гур ном и по у зда ном снаб де ва њу угљем но вих и по сто је ћих елек-
тро е нер гет ских тер мо ка па ци те та. Са сто ји се од ви ше пот про је ка та при че му ће се у пе ри-
о ду ре а ли за ци је ПОС ре а ли зо ва ти по ве ћа ње ка па ци те та ко па Дрм но у ко сто лач ком ба се ну 
са по сто је ћих 9 на 12 ми ли о на то на угља го ди шње због из град ње но вог бло ка ТЕ Ко сто-
лац Б3 сна ге 350 МW, ау ко лу бар ском ба се ну: по ве ћа ње ка па ци те та По ља Ц у функ ци ји 
отва ра ња По ља Е, отва ра ње По ља Е као за мен ског ка па ци те та по вр шин ском ко пу По ље 
Ц и По ље Д, отва ра ње по вр шин ског ко па По ље Г као за мен ског ка па ци те та по вр шин ском 
ко пу Ве ли ки Цр ље ни, као и отва ра ње ко па Ра дље во у функ ци ји ујед на ча ва ње ква ли те та 
угља и у ка сни јој фа зи као за мен ски ка па ци тет по вр шин ског ко па Там на ва за пад но по ље.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом и угљем.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
За по је ди не пот про јек те тех нич ка до ку мен та ци ја је при пре мље на, док је за по је ди не у 
фа зи при пре ме.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
За поједине потпројекте уговорени су извори финансирања, а за остале су у фази планирања.

1.125 ми ли о на € 2017 –2023.

3. П.29 Уво ђе ње си сте ма за 
упра вља ње ква ли те-
том угља

65 1. Од го вор ни су бје кат: ЕПС
2. Опис про јек та:
Про је кат до при но си по ве ћа њу про дук тив но сти елек тра на за 5%, што зна чи по ве ћа ње сна-
ге у про из вод њи за 180 MW, сма ње њу гу би та ка за 370 GWh, мо гућ но сти екс пло а та ци је 
ни ско ква ли тет ни јих угље ва и за шти ти жи вот не сре ди не (спре ча ва њу са мо у па ле од ло же-
ног угља на од ла га ли шти ма). Про је кат се са сто ји из три пот про јек та ко ји су у раз ли чи тим 
фа за ма ре а ли за ци је. У то ку ре а ли за ци је јед ног пот про јек та, вр ши се при пре ма до ку мен та-
ци је за ре а ли за ци ју на ред ног пот про јек та, уз им пле мен та ци ју сте че них ис ку ста ва, а ти ме 
се олак ша ва фи нан си ра ње.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом и тран зи-
ци ји ка одр жи вој енер ге ти ци.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
За два пот про јек та тех нич ка до ку мен та ци ја је при пре мље на, док је за тре ћи у фа зи при-
пре ме.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
За два потпројекта обезбеђени су извори финансирања, а за трећи још не.

150 ми ли о на € 2017 –2025.
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4. П.18 Стрaтeш ки прojeкaт 

„Дубoка прeрaда”
64 1. Од го вор ни су бје кат: НИС

2. Опис про јек та:
Овим про јек том ће се омо гу ћи ти пoвeћaњe ду би не пре ра де (на 92%) и по ве ћа ње 
прoизвoдњe бeлих дeривaтa (на 85,8%), уз исто вре ме но уна пре ђе ње и по ве ћа ње ефи ка-
сно сти про це са пре ра де, уз по ве ћа ње до ступ но сти по стро је ња и мак си ми за ци ју нивoа 
oптимизaциje eнeргeт ских трoш кoвa у Ра фи не ри ји наф те Пан че во. По ни воу енер гет ског 
ин тен зи те та она ће се из јед на чи ти са во де ћим свет ским ра фи не ри ја ма.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња нафт ним де ри ва ти ма, раз во ју 
тр жи шта нафт них де ри ва та и тран зи ци ји ка одр жи вој енер ге ти ци.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
Про је кат је у за вр шној фа зи при пре ме пред ре а ли за ци ју  – обез бе ђу ју се по треб не до зво ле.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
Финансирање пројекта је обезбеђено из сопствених средстава НИС.

330 ми ли о на $ 2017 –2019.

5. П.5 Про је кат „Уна пре-
ђе ње мер не ин фра-
струк ту ре”

60 1. Од го вор ни су бје кат: ЕПС
2. Опис про јек та:
Циљ про јек та је за ме на до тра ја ле мер не ин фра струк ту ре и им пле мен та ци ја са вре ме них 
си сте ма за да љин ско очи та ва ње и упра вља ње по тро шњом, као и ин фор ма ци о них си сте ма 
ко ји омо гу ћу ју ко ри шће ње ова ко при ку пље них по да та ка. Про је кат се ре а ли зу је фа зно, 
кроз за ме ну бро ји ла и им пле мен та ци ју си сте ма на под руч ји ма на ко ји ма је из вр ше на 
прет ход на при пре ма и сни ма ње по сто је ћег ста ња.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом и раз во ју 
тр жи шта елек трич не енер ги је.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
Про је кат се ре а ли зу је фа зно, при че му је при пре мље на до ку мен та ци ја за бр зу ре а ли за ци ју 
пр вих фа за. Пре о ста ла тех нич ка до ку мен та ци ја ће се при пре ма ти то ком им пле мен та ци је 
пр вих фа за, да би се у ње ну при пре му угра ди ла ис ку ства сте че на у им пле мен та ци ји.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
Финансирање пројекта је обезбеђено.

80 ми ли о на € 2017 –2022.

6. П.2 Про је кат „Тран сбал-
кан ски ко ри дор” 
 – фа за 1

59 1. Од го вор ни су бје кат: ЕМС
2. Опис про јек та:
Про је кат, ко ји се са сто ји из две фа зе у окви ру ко јих се ре а ли зу је ви ше пот про је ка та из-
град ње но вих 400 kV во до ва (у 1. фа зи се ре а ли зу ју че ти ри сек ци је) и при кључ них ТС и 
раз вод них по стро је ња, омо гу ћу је по ве ћа ње пре но сних ка па ци те та пре но сне мре же Ре пу-
бли ке Ср би је, за ме ну до тра ја ле мре же 220 kV, лак ше при кљу че ње про из вод них и скла ди-
шних ка па ци те та елек трич не енер ги је и бо љу ин те гра ци ју тр жи шта елек трич не енер ги је.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом, раз во ју 
тр жи шта елек трич не енер ги је и тран зи ци ји ка одр жи вој енер ге ти ци.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
Про је кат се ре а ли зу је фа зно, при че му се по је ди не сек ци је гра де, за по је ди не је у то ку 
обез бе ђи ва ње по треб них до зво ла, за по је ди не је у то ку из ра да про стор но-план ске и тех-
нич ке до ку мен та ци је, а за по је ди не ова из ра да тек тре ба да от поч не, што омо гу ћу је да се 
олак ша мо гућ ност фи нан си ра ња и са ма ре а ли за ци ја про јек та.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
Финансирање је обезбеђено за прву секцију која је у изградњи (сопствена средства ЕМС). 
За другу секцију, такође су обезбеђена додатна средстава кроз WBIF и кредит. За остале 
још нису обезбеђени извори финансирања. Аплицирано је такође за Инвестициони грант 
WBIF и одобравање је у току.

163,75 ми ли о на € 2017 –2023.

7.  П.21 Про је кат га сне 
ин тер ко нек ци је Ср-
би ја –Бу гар ска, ма ги-
страл ни га со вод 
МГ-10 Ниш  – Ди ми-
тров град (гра ни ца 
са Бу гар ском)

55 1. Од го вор ни су бје кат: Тран спорт гас Ср би ја д.о.о.
2. Опис про јек та:
МГ-10 Ниш  – Ди ми тров град пред ста вља ин фра струк тур ну осно ву за ус по ста вља ње га сне 
ин тер ко нек ци је са Ре пу бли ком Бу гар ском. При мар ни тех нич ки еле мен ти га со во да су 
це во вод (јед но цев ни га со вод ду жи не 109 km, преч ни ка DN 700, тех нич ког ка па ци те та 1,8 
ми ли јар ди m3/го ди шње, мак си мал ни рад ни при ти сак 55 bar), објек ти и пра те ћа ин фра-
струк ту ра.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си по ве ћа њу си гур но сти снаб де ва ња га сом и раз во ју тр жи шта га са.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
План ска и тех нич ка до ку мен та ци ја за ре а ли за ци ју ни је у пот пу но сти при пре мље на.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
Извори финансирања нису обезбеђени, али је пројекат предложен за финансирање кроз 
националну ИПА 2017. Унапређење и одобравање Акционог документа је у току.

85,5 ми ли о на € 2017 –2021.

8. П.10 Снаб де ва ње Бе о-
гра да то плот ном 
енер ги јом из ТЕ 
„Ни ко ла Те сла А” 
то пло да ле ко во-
дом ка па ци те та од 
600 MW то плот не 
енер ги је

54 1. Од го вор ни су бје кат: ЈКП Бе о град ске елек тра не, ЕПС
2. Опис про јек та:
Пред ви ђе ни ка па ци тет то пло во да од 600 MWth обез бе ђу је то плот ну енер ги ју за ви ше од 
50% то плот ног кон зу ма то пла не Но ви Бе о град. Ком пле мен тар ни про је кат је и по ве зи ва ње 
ве ли ких и ефи ка сни јих то пла на (Но ви Бе о град, Ду нав, Ко њар ник,...) у је дин ствен си стем 
за снаб де ва ње по тро ша ча, као и уград ња си сте ма скла ди шта то плот не енер ги је. СДГ Бе-
о гра да ће се по тен ци јал но снаб де ва ти са 600 МWth из бло ко ва А3 до А6 ТЕНТ-А, што ће 
ути ца ти на сма ње ње рас по ло жи ве сна ге на ТЕНТ А од око 150 MWe.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња то плот ном енер ги јом, раз во ју 
тр жи шта енер ги је и тран зи ци ји ка одр жи вој енер ге ти ци.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
План ска и тех нич ка до ку мен та ци ја за ре а ли за ци ју ни је у пот пу но сти при пре мље на.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
Извори финансирања нису обезбеђени.

165 ми ли о на € 2017 –2023.
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9. П.16 Про је кат пре ла ска 
ко тлар ни ца на би-
о ма су

54 1. Од го вор ни су бје кат: ЈКП Бе о град ске елек тра не
2. Опис про јек та:
У при пре ми је ви ше про је ка та уво ђе ња би о ма се или ко ри шће ња ге о тер мал не енер ги је 
као енер ген та у то пла на ма, оче ки ва не укуп не сна ге око 105 MW, од но сно го ди шње про-
из вод ње 21.000 тен. На ве де ни ци ље ви ре а ли зо ва ће се кроз ак тив но сти у окви ру про јек та 
„Под сти ца ње ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је  – раз вој тр жи шта би о ма се”, као и 
кроз по је ди нач не ко мер ци јал не про јек те.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња то плот ном енер ги јом и тран зи-
ци ји ка одр жи вој енер ге ти ци.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
Про јек ти су у по чет ној фа зи са аспек та при пре ме про стор но-план ске и тех нич ке до ку мен-
та ци је.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
Извори финансирања су делимично обезбеђени и то за котларнице које су укључене у проје-
кат „Подстицање коришћења обновљивих извора енергије  – развој тржишта биомасе”.

100 ми ли о на € 2017 –2021.

10. П.19 Про је кат „Из град ња 
Пр вог објек та си сте-
ма про дук то во да”

53 1. Од го вор ни су бје кат: ЈП Тран снаф та
2. Опис про јек та:
Из град ња Пр вог објек та си сте ма про дук то во да пред ви ђе на је у три фа зе: из град ња про-
дук то во да ко ји по ве зу ју Ра фи не ри ју наф те Пан че во и по сто је ће скла ди шне ре зер во а ре у 
Сме де ре ву и Но вом Са ду, из град ња но вих ре зер во а ра у Пан че ву и Сме де ре ву и обез бе ђе-
ње усло ва за да љи тран спорт. По ла зна тач ка је од тер ми на ла у Пан че ву, од ко га се гра на ју 
два прав ца: ју жни  – пре ма Сме де ре ву (26,9 km) и се вер ни  – пре ма Но вом Са ду (90,3 km). 
Циљ из град ње си сте ма про дук то во да кроз Ср би ју је обез бе ђи ва ње еко но мич ног, ефи-
ка сног и са аспек та за шти те жи вот не сре ди не по вољ ни јег на чи на тран спор та нафт них 
де ри ва та про из ве де них у ра фи не ри ји наф те Пан че во.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња нафт ним де ри ва ти ма и тран зи ци-
ји ка одр жи вој енер ге ти ци.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
Ком плет на план ска до ку мен та ци ја је за вр ше на, док је од про јект но-тех нич ке до ку мен-
та ци је ура ђе на Сту ди ја оправ да но сти са Идеј ним про јек том и Сту ди ја о про це ни ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну за по тре бе из град ње Пр вог објек та си сте ма про дук то во да (де о ни це 
Пан че во –Сме де ре во и Пан че во  – Но ви Сад).
5. Из во ри фи нан си ра ња:
Финансирање пројекта је обезбеђено из средстава ЈП „Транснафта”.

30 ми ли о на € 2017 –2022.

11. П.9 Про је кат за шти те 
жи вот не сре ди не у 
обла сти про из вод ње 
елек трич не енер ги је 
из елек тра на ЕПС 
(ЈЛИП-Е)

51 1. Од го вор ни су бје кат: ЕПС
2. Опис про јек та:
Про је кат об у хва та три на ест пот про је ка та чи ја је на ме на сма ње ње еми си је штет них га со ва 
SO2 и NOx и њи хо во сво ђе ње у до зво ље не гра ни це и ре ша ва ње про бле ма от пе пе ља ва ња, 
скла ди ште ња от па да и пре чи шћа ва ња от пад них во да на ло ка ци ја ма по је ди них про из вод-
них ка па ци те та у ЕПС.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом, раз во ју 
тр жи шта елек трич не енер ги је и тран зи ци ји ка одр жи вој енер ге ти ци.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
За по је ди не пот про јек те план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја је при пре мље на, док је за по-
је ди не у фа зи при пре ме.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
Финансирање пројекта није обезбеђено.

484,5 ми ли о на € 2018 –2023.

12. П.30 Уво ђе ње но ве 
ор га ни за ци је на 
по вр шин ским ко по-
ви ма ЕПС у ци љу 
уна пре ђе ња ра да и 
по ве ћа ња ефи ка сно-
сти по вр шин ских 
ко по ва у ЕПС

51 1. Од го вор ни су бје кат: ЕПС
2. Опис про јек та:
ЕПС је са кон сул тант ском ку ћом Bo ston Con sul ting Gro up де фи ни сао сет нео п ход них ме ра 
ка ко би про из вод ња угља би ла ефи ка сна и про фи та бил на, а це на про из ве де не енер ги је 
кон ку рет на на свет ском тр жи шту и ка ко би се сма њи ли тро шко ви по сло ва ња, а све у ци-
љу си гур ног снаб де ва ња тер мо е лек тра на угљем од го ва ра ју ћег ква ли те та. Де фи ни са но је 
де вет пот про је ка та ко је би тре ба ло ре а ли зо ва ти у окви ру про јек та.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом и угљем 
и тран зи ци ји ка одр жи вој енер ге ти ци.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
Овај про је кат је у по чет ној фа зи ре а ли за ци је.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
Средства за финансирање ће се обезбедити из сопствених средстава ЕПС.

81 ми ли он € 2017 –2020.

13. П.1 Про је кат из град ње 
но вог бло ка у ТЕ 
Ко сто лац Б3

49 1. Од го вор ни су бје кат: ЕПС
2. Опис про јек та:
Про је кат из град ње но вог бло ка у ТЕ Ко сто лац Б3 об у хва та из град њу тре ћег бло ка сна ге 
350 MW у ТЕ Ко сто лац Б, чи ја ће го ди шња про из вод ња би ти 2200 GWh и про ши ре ње 
по вр шин ског ко па Дрм но, од но сно по ве ћа ње про из вод ње угља са 9 на 12 ми ли о на то на 
го ди шње.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња енер ги јом и тран зи ци ји ка одр-
жи вој енер ге ти ци.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
За вр шен је Идejни прojeкат и дoбиjeнa je сaглaснoст Држaвнe рeвизиoнe кoмисиje 2014. 
гoдине, у то ку је измeна и дoпуна Идejнoг прojeк тa, услeд измeњених усло ва од стра не 
кинeског парт не ра. У то ку је изрaдa и прeглeд Прojeк тa зa грaђeвинску дoзвoлу.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
За овај пројекат извор финансирања је обезбеђен: 85% из кредита кинеске ЕКСИМ банке, 
а 15% из сопствених средстава ЕПС.

715,6 ми ли о на $ 2017 –2020.
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Ранг Ред ни 

број На зив про јек та Број 
по е на Основ не ин фор ма ци је о про јек ту Вред ност про јек та Пе ри од  

ре а ли за ци је
14. П.24 Пројекaт про ши ре-

ња ка па ци те та под-
зем ног скла ди шта 
га са Ба нат ски Двор

47 1. Од го вор ни су бје кат: Опе ра тор скла ди шта при род ног га са 
(Под зем но скла ди ште га са „Ба нат ски Двор” д.о.о. Но ви Сад)
2. Опис про јек та:
Про је кат об у хва та про ши ре ње под зем ног скла ди шта при род ног га са у Ба нат ском Дво ру 
са са да шњег ка па ци те та од 450 ми ли о на m3 на ка па ци тет од 800 ми ли о на до 1 ми ли-
јар де m3 са мак си мал ним тех нич ким ка па ци те том про из вод ње од 9,96 ми ли о на m3/дан 
(415.000 m3/h) и мак си мал ним тех нич ким ка па ци те том ути ски ва ња од 5,52 ми ли о на m3/
дан (230.000 m3/h).
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња при род ним га сом.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
Про ши ре ње ка па ци те та под зем ног скла ди шта је на ни воу ге не рал ног про јек та, што зна чи 
да план ска и тех нич ка до ку мен та ци ја за ре а ли за ци ју тек тре ба да се фор ми ра
5. Из во ри фи нан си ра ња:
Нису обезбеђени извори финансирања за овај пројекат.

65 ми ли о на € 2020 –2023.

15. П.26 Ин тен зи ви ра ње ис-
тра жи ва ња ле жи шта 
угља на це лој те ри-
то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је

45 1. Од го вор ни су бје кат: ЕПС
2. Опис про јек та:
Про је кат об у хва та ис тра жи ва ње ле жи шта угља ко ји ма ће се у бу дућ но сти обез бе ди ти за мен-
ски ка па ци тет за екс пло а та ци ју. Ин те зи ви ра њем ис тра жи ва ња ле жи шта обез бе ђу ју се си гур ни 
по да ци за да ље пла ни ра ње екс пло а та ци је угља и пла ни ра ње тер мо е нер гет ских ка па ци те та.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња енер ги јом.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
Овај про је кат је у зре лој фа зи ре а ли за ци је, и по треб но је са мо ин тен зи ви ра ти да ље ак тив-
но сти. Сред ства су пла ни ра на пре ма по сто је ћој до ку мен та ци ји.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
За поједине фазе обезбеђени су извори финансирања, а за остале су у фази планирања. 
Пројекат се финансира из сопствених средстава ЕПС.

12,6 ми ли о на € 2017 –2023.

16. П.7 Про је кат ре кон-
струк ци је ТС 110/X 
kV на кра ју екс пло-
а та ци о ног ве ка у 
ци љу по ве ћа ња без-
бед но сти ра да и си-
гур но сти на па ја ња и 
по ве ћа ња ефи ка сно-
сти ди стри бу ци је 
елек трич не енер ги је 
на на пон ском ни воу 
110 kV.

42 1. Од го вор ни су бје кат: ЕПС
2. Опис про јек та:
Про је кат об у хва та ре кон струк ци ју 34 ТС 110/X kV, ко је су на кра ју екс пло а та ци о ног 
ве ка, укуп не ин ста ли са не сна ге у план ском пе ри о ду 2.638 MVA, а ко ја укљу чу је за ме ну 
до тра ја ле опре ме и при ла го ђа ва ње ка па ци те та ТС по сто је ћим и пер спек тив ним усло ви ма 
у ди стри бу тив ној мре жи. Реч је углав ном о објек ти ма ко ји су ста ри ји од 40 го ди на чи ји је 
по ло жај у мре жи зна чај но из ме њен у од но су на тре ну так њи хо вог ула ска у по гон.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
Про је кат се ре а ли зу је фа зно, при че му је при пре мље на до ку мен та ци ја за ре а ли за ци ју 
пр вих фа за. Пре о ста ла тех нич ка до ку мен та ци ја ће се при пре ма ти то ком им пле мен та ци је 
пр вих фа за, да би се у ње ну при пре му угра ди ла ис ку ства сте че на у им пле мен та ци ји.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
За прву фазу (пет ТС) обезбеђени су извори финансирања  – кредит Светске банке, а за 
остале нису.

80,4 ми ли о на € 2017 –2023.

17. П.23 Пројекaт га сне 
ин тер ко нек ци је 
Ср би ја –Ру му ни ја, 
га со вод Мо крин  – 
Арад (гра ни ца са 
Ру му ни јом)

42 1. Од го вор ни су бје кат: Тран спорт гас Ср би ја д.о.о.
2. Опис про јек та:
Ма ги страл ни га со вод Мо крин –Арад пред ста вља ин фра струк тур ну осно ву за ус по ста-
вља ње га сне ин тер ко нек ци је са Ру му ни јом. При мар ни тех нич ки еле мен ти га со во да су 
це во вод (јед но цев ни га со вод ду жи не 6 km, преч ни ка DN 600, тех нич ког ка па ци те та 1,6 
ми ли јар ди m3/го ди шње, мак си мал ни рад ни при ти сак 50 bar), објек ти ко ји су са став ни део 
га со во да и пра те ћа ин фра струк ту ра.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си по ве ћа њу си гур но сти снаб де ва ња га сом и раз во ју тр жи шта га са.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
План ска и тех нич ка до ку мен та ци ја за ре а ли за ци ју ни је у пот пу но сти при пре мље на.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
Извори финансирања нису обезбеђени.

6 ми ли о на € 2022 –2023.

18. П.25 Из град ња ма ги-
страл них, раз вод них 
и ди стри бу тив них 
га со во да

42 1. Од го вор ни су бјек ти: опе ра то ри тран спорт ног си сте ма, 
опе ра то ри ди стри бу тив них си сте ма
2. Опис про јек та:
У окви ру про јек та пла ни ра на је из град ња два ма ги страл на га со во да (Ле ско вац  – Вла ди чин 
Хан  – Вра ње, ду жи не 70,7 ки ло ме та ра и Ите беј  – Бе о град југ, ду жи не око 130 km) и јед ног 
раз вод ног га со во да (Алек сан дро вац –Ту тин, ду жи не oко 121 km) као и ди стри бу тив них 
га со во да у за ви сно сти од раз во ја тр жи шта га са.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си по ве ћа њу си гур но сти снаб де ва ња га сом и раз во ју тр жи шта га са.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
План ска и тех нич ка до ку мен та ци ја за ре а ли за ци ју ни је у пот пу но сти при пре мље на.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
Извори финансирања нису обезбеђени.

378 ми ли о на € 2017 –2023.

19. П.28 Оп ти ми за ци ја и 
кон цен тра ци ја 
про из вод ње угља из 
под зем не екс пло а-
та ци је

41 1. Од го вор ни су бје кат: ЈП за под зем ну екс пло а та ци ју угља Ре са ви ца
2. Опис про јек та:
За Јав но пред у зе ће за под зем ну екс пло а та ци ју угља Ре са ви ца тре нут но је у из ра ди Про-
грам ре ор га ни за ци је чи ја ће ре а ли за ци ја за по че ти од мах на кон уса гла ша ва ња и усва ја ња 
од стра не Вла де Ре пу бли ке Ср би је. Овим про гра мом ће се бли же де фи ни са ти ко ји ће руд-
ни ци ићи у за тва ра ње због ре зер ви ко је су нај ве ћим де лом на кра ју екс пло а та ци је и због 
еко ном ских по ка за те ља ко ји не по ка зу ју тен да ра ста при хо да. Та ко ђе ће се де фи ни са ти 
и руд ни ци ко ји има ју си ро вин ски по тен ци јал као и мо гућ ност да уз ин ве сти ци је оства ре 
тренд ра ста при хо да.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња угљем и елек трич ном енер ги јом 
и тран зи ци ји ка одр жи вој енер ге ти ци.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
Овај про је кат је у по чет ној фа зи ре а ли за ци је са ја сно де фи ни са ним тер ми ни ма ре а ли за ци-
је по је ди них ак тив но сти.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
Финансирање пројекта је делимично обезбеђено из буџета Републике Србије, делимично 
из средстава предузећа, а делимично још није обезбеђено.

ни је де фи ни са на 2017 –2023.
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Ранг Ред ни 
број На зив про јек та Број 

по е на Основ не ин фор ма ци је о про јек ту Вред ност про јек та Пе ри од  
ре а ли за ци је

20. П.20 Пројекaт „Фор ми-
ра ње оба ве зних 
ре зер ви”

40 1. Од го вор ни су бје кат: 
 ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ру дар ства и енер ге ти ке
2. Опис про јек та:
Про је кат је про ис те као из по тре бе да се оба ве зне ре зер ве наф те и нафт них де ри ва та 
фор ми ра ју у пе ри о ду 2015  – 31. де цем бар 2022. го ди не, по чев ши од ре зер ви за 9,5 да на у 
2015. го ди ни у ко ли чи ни до ко ли чи не од ше зде се тјед но днев не про сеч не по тро шње или 
у ко ли чи ни ко ја је јед на ка де ве де се то днев ном не то уво зу (за ви сно од то га ко ја од њих 
је ве ћа). За сва ку го ди ну ће се утвр ђи ва ти и струк ту ра оба ве зних ре зер ви ко јом ће би ти 
за сту пље ни они де ри ва ти наф те чи ја је за јед нич ка за сту пље ност, из ра же на у екви ва лен-
ту си ро ве наф те, јед на ка нај ма ње 75% укуп не до ма ће по тро шње из прет ход не го ди не. 
Про је кат об у хва та ре ви та ли за ци ју и до во ђе ње у функ ци о нал но ста ње од ре ђе ног бројa 
скла ди шта де ри ва та ко ја при па да ју Вој сци Ср би је, као и из град њу но вих скла ди шта од 
стра не ЈП „Тран снаф та” и Ре пу блич ке ди рек ци је за роб не ре зер ве.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња наф том и нафт ним де ри ва ти ма.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
Овај про је кат је у по чет ној фа зи ре а ли за ци је са ја сно де фи ни са ним тер ми ни ма ре а ли за ци-
је по је ди них ак тив но сти.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
Финансирање пројекта је делимично обезбеђено из буџета Републике Србије, делимично 
из средстава ЈП „Транснафта” и Републичке дирекције за робне резерве, а делимично још 
није обезбеђено

12 ми ли о на € 2017 –2022.

21. П.22 Пројекaт га сне 
ин тер ко нек ци је 
Ср би ја  – Хр ват-
ска, ма ги страл ни 
га со вод МГ – 08 
Го спо ђин ци (Фу тог) 
 – Со тин (гра ни ца са 
Хр ват ском)

40 1. Од го вор ни су бје кат: Тран спорт гас Ср би ја д.о.о.
2. Опис про јек та:
Ма ги страл ни га со вод га со вод МГ-08 Го спо ђин ци (Фу тог)  – Со тин пред ста вља ин фра-
струк тур ну осно ву за ус по ста вља ње га сне ин тер ко нек ци је са Ре пу бли ком Хр ват ском. 
При мар ни тех нич ки еле мен ти га со во да су це во вод (ду жи не 95 km, преч ни ка DN600, 
ка па ци те та 1,5 ми ли јар ди m3/го ди шње, мак си мал ни рад ни при ти сак 75 bar), објек ти ко ји 
су са став ни део га со во да и пра те ћа ин фра струк ту ра.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си по ве ћа њу си гур но сти снаб де ва ња га сом и раз во ју тр жи шта га са.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
План ска и тех нич ка до ку мен та ци ја за ре а ли за ци ју ни је у пот пу но сти при пре мље на.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
Извори финансирања нису обезбеђени.

32 ми ли о на € 2021 –2023.

22. П.8 Про је кат из град ње 
но вих ТС 110/X kV 
у ци љу по ве ћа ња 
си гур но сти на па ја-
ња и по ве ћа ња ефи-
ка сно сти ди стри-
бу ци је елек трич не 
енер ги је

35 1. Од го вор ни су бје кат: ЕПС
2. Опис про јек та:
Про је кат об у хва та из град њу 35 но вих ТС 110/X kV укуп не ин ста ли са не сна ге у план ском 
пе ри о ду 1.789 MVA, ко је пре у зи ма ју функ ци ју не е ко но мич но оп те ре ће не сред ње на пон ске 
мре же, ре ша ва ју про блем не си гур ног на па ја ња из по сто је ћих ТС 110/X kV и ТС 35/X kV, 
ви со ких гу би та ка и ло ших на пон ских при ли ка у мре жи сред њег на по на. Ре а ли за ци ја про-
је ка та из град ње но вих ТС 110/X kV је ин тен зи ви ра на у по след њих 5 –10 го ди на.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом и тран зи-
ци ји ка одр жи вој енер ге ти ци.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
Про је кат се ре а ли зу је фа зно, при че му је при пре мље на до ку мен та ци ја за ре а ли за ци ју 
пр вих фа за. Пре о ста ла тех нич ка до ку мен та ци ја ће се при пре ма ти то ком им пле мен та ци је 
пр вих фа за, да би се у ње ну при пре му угра ди ла ис ку ства сте че на у им пле мен та ци ји.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
Извори финансирања су само делимично обезбеђени из сопствених средстава ЕПС.

115,1 ми ли о на € 2017 –2023.

23. П.3 Про је кат ре кон-
струк ци је елек тро-
е нер гет ских во до ва 
110 kV у ци љу 
по ве ћа ња си гур но-
сти на па ја ња и по-
ве ћа ња ефи ка сно сти 
пре но са елек трич не 
енер ги је на на пон-
ском ни воу 110 kV.

34 1. Од го вор ни су бје кат: ЕМС
2. Опис про јек та:
Пре ко 2000 km над зем них елек тро е нер гет ских во до ва 110 kV у пре но сној мре жи из гра-
ђе но је пре ви ше од 50 го ди на. Про је кат об у хва та по сте пе ну ре кон струк ци ју елек тро е-
нер гет ских во до ва, по ла зе ћи од во до ва ко ји су у по себ но ло шем ста њу, а при то ме има ју 
зна чај ни ју функ ци ју у мре жи. Пред ви ђе но је да се го ди шње ре кон стру и ше 40 km во до ва.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом и тран зи-
ци ји ка одр жи вој енер ге ти ци.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
Про је кат се ре а ли зу је фа зно, при че му се по је ди не сек ци је ре кон стру и шу, за по је ди не је 
у то ку обез бе ђи ва ње по треб них до зво ла, за по је ди не је у то ку из ра да про стор но-план ске 
и тех нич ке до ку мен та ци је, а за по је ди не ова из ра да тек тре ба да от поч не, што омо гу ћу је 
да се олак ша мо гућ ност фи нан си ра ња и са ма ре а ли за ци ја про јек та. Има ју ћи у ви ду да 
се фи нан си ра из соп стве них сред ста ва ЕМС, про је кат не би тре ба ло да има про бле ма са 
фи нан си ра њем.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
Извори финансирања су обезбеђени из сопствених средстава ЕМС.

28 ми ли о на € 2017 –2023.

24. П.6 Про је кат „Ауто ма ти-
за ца ја ди стри бу тив-
не мре же”

34 1. Од го вор ни су бје кат: ЕПС
2. Опис про јек та:
Пред мет про јек та је ауто ма ти за ци ја сред ње на пон ске мре же кроз уград њу и опре ма ње 
опре мом за да љин ски над зор и упра вља ње укуп но 1.050 та ча ка у мре жи и ауто ма ти за ци ја 
ТС 35/X kV кроз уград њу SCA DA си сте ма по ТС.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
Про је кат се ре а ли зу је фа зно, при че му је при пре мље на до ку мен та ци ја за бр зу ре а ли за ци ју 
пр вих фа за. Пре о ста ла тех нич ка до ку мен та ци ја ће се при пре ма ти то ком им пле мен та ци је 
пр вих фа за, да би се у ње ну при пре му угра ди ла ис ку ства сте че на у им пле мен та ци ји.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
Извори финансирања су обезбеђени из сопствених средстава ЕПС.

10,5 ми ли о на € 2017 –2023.

snezana.brindza
Rectangle



22. новембар 2017. Број 104 91
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број На зив про јек та Број 
по е на Основ не ин фор ма ци је о про јек ту Вред ност про јек та Пе ри од  

ре а ли за ци је
25. П.4 Про је кат по ја ча ња 

над зем них и под-
зем них (ка блов ских) 
елек тро е нер гет ских 
во до ва 110 kV у 
ци љу по ве ћа ња си-
гур но сти на па ја ња 
и по ве ћа ња ефи-
ка сно сти пре но са 
елек трич не енер ги је 
на на пон ском ни воу 
110 kV.

33 1. Од го вор ни су бје кат: ЕМС
2. Опис про јек та:
Про је кат об у хва та ре а ли за ци ју шест пот про је ка та из град ње но вих да ле ко во да и ка блов-
ских во до ва 110 kV ко ји ма се обез бе ђу је дво стра но на па ја ње до са да ра ди јал но на па ја них 
ТС 110/X kV. Исто вре ме но се обез бе ђу је еко но мич ност пре но са сна ге по је ди ним 110 kV 
во до ви ма.
3. Стра те шка ре ле вант ност:
Про је кат до при но си обез бе ђе њу си гур но сти снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом и тран зи-
ци ји ка одр жи вој енер ге ти ци.
4. При пре мље ност до ку мен та ци је:
Про је кат се ре а ли зу је фа зно, при че му је за по је ди не де о ни це у то ку обез бе ђи ва ње 
по треб них до зво ла, за по је ди не је у то ку из ра да про стор но-план ске и тех нич ке до ку-
мен та ци је, а за по је ди не ова из ра да тек тре ба да от поч не, што омо гу ћу је да се олак ша 
мо гућ ност фи нан си ра ња и са ма ре а ли за ци ја про јек та. Има ју ћи у ви ду да се фи нан си ра из 
соп стве них сред ста ва ЕМС, про је кат не би тре ба ло да има про бле ма са фи нан си ра њем.
5. Из во ри фи нан си ра ња:
Извори финансирања су обезбеђени из сопствених средстава ЕМС.

20,9 ми ли о на € 2017 –2021.

4355
На осно ву чла на 35. став 2. За ко на о пла ни ра њу и из град њи 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 81/09  – ис прав ка, 64/10  – УС, 
24/11, 121/12, 42/13  – УС, 50/13  – УС, 98/13  – УС, 132/14 и 145/14) 
и чла на 42. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

У Р Е Д  БУ

о утвр ђи ва њу Про стор ног пла на под руч ја по себ не  
на ме не ин фра струк тур ног ко ри до ра ви со ко на пон ског 

да ле ко во да ин тер ко нек ци ја 2 х 400 kV Ре пу бли ка  
Ср би ја (Ба ји на Ба шта) – гра ни ца Цр не Го ре – гра ни ца 

Бо сне и Хер це го ви не

Члан 1.
Утвр ђу је се Про стор ни план под руч ја по себ не на ме не ин фра-

струк тур ног ко ри до ра ви со ко на пон ског да ле ко во да ин тер ко нек ци-
ја 2 х 400 kV Ре пу бли ка Ср би ја (Ба ји на Ба шта)  – гра ни ца Цр не 
Го ре  – гра ни ца Бо сне и Хер це го ви не (у да љем тек сту: Про стор ни 
план), ко ји је од штам пан уз ову уред бу и чи ни њен са став ни део. 

Члан 2.
Про стор ним пла ном утвр ђу ју се осно ве ор га ни за ци је, ко ри-

шће ња, уре ђе ња и за шти те под руч ја по себ не на ме не ин фра струк-
тур ног ко ри до ра ви со ко на пон ског да ле ко во да ин тер ко нек ци ја 2 х 
400 kV Ре пу бли ка Ср би ја (Ба ји на Ба шта)  – гра ни ца Цр не Го ре  – 
гра ни ца Бо сне и Хер це го ви не на де ло ви ма те ри то ри ја гра да Ужи-
ца и оп шти на Ба ји на Ба шта, Ча је ти на, При бој и При је по ље.

Члан 3.
Про стор ни план се са сто ји из тек сту ал ног делa и гра фич ких 

при ка за. 
Тек сту ал ни део Про стор ног пла на об ја вљу је се у „Слу жбе-

ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.
Гра фич ки при ка зи су: 
1) Ре фе рал на кар та 1  – „По себ на на ме на про сто ра”, из ра ђе на 

у два ли ста у раз ме ри 1:50.000;
2) Ре фе рал на кар та 2  – „На се ља, ин фра струк тур ни си сте-

ми и за шти та жи вот не сре ди не”, из ра ђе на у два ли ста у раз ме ри 
1:50.000;

3) Ре фе рал на кар та 3  – „Спро во ђе ње Про стор ног пла на”, из-
ра ђе на у два ли ста у раз ме ри 1:50.000;

4) Кар та 1  – „Де таљ на раз ра да Про стор ног пла на са еле мен-
ти ма спро во ђе ња”, из ра ђе на у 23 ли ста у раз ме ри 1:2.500.

Гра фич ке при ка зе из ста ва 3. овог чла на, из ра ђе не у 11 при-
ме ра ка, сво јим пот пи сом ове ра ва овла шће но ли це ор га на над ле-
жног за по сло ве про стор ног пла ни ра ња.

Члан 4.
Про стор ни план ће се спро во ди ти: 
1) ди рект но (не по сред но), из да ва њем ин фор ма ци је о ло ка-

ци ји и ло ка циј ских усло ва за објек те и си стем по себ не на ме не 

 – ин тер ко нек тив ни да ле ко вод, у скла ду са од ред ба ма За ко на о пла-
ни ра њу и из град њи; 

2) ин ди рект но, спро во ђе њем пре вен тив них ме ра за шти те и 
огра ни че ња у по гле ду ко ри шће ња зе мљи шта у за штит ном по ја су 
да ле ко во да у план ским до ку мен ти ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

Уре ђе ње, гра ђе ње, ко ри шће ње и за шти та под руч ја по себ не 
на ме не спро во ди ће се са гла сно ре ше њи ма из Про стор ног пла на. 

Члан 5.
Гра фич ки при ка зи из чла на 3. ст. 3. и 4. ове уред бе, чу ва ју 

се трај но у Вла ди (је дан ком плет), Ми ни стар ству гра ђе ви нар ства, 
са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре (два ком пле та), Ак ци о нар ском дру-
штву „Елек тро мре жа Ср би је” Бе о град (три ком пле та), гра ду Ужи-
цу (је дан ком плет), oпш тини Ба ји на Ба шта (је дан ком плет), oпш-
тини Ча је ти на (је дан ком плет), oпш тини При бој (је дан ком плет) и 
oпш тини При је по ље (је дан ком плет).

Члан 6.
Ана ли тич ко-до ку мен та ци о на осно ва план ског до ку мен та из ра-

ђу је се у два при мер ка (у ана лог ном и ди ги тал ном фор ма ту) и трај но 
се чу ва у ми ни стар ству над ле жном за по сло ве про стор ног пла ни ра ња.

Члан 7.
Про стор ни план је до сту пан за ин те ре со ва ним ли ци ма, у елек-

трон ском об ли ку, пре ко Цен трал ног ре ги стра план ских до ку ме на та, 
ко ји во ди ор ган над ле жан за по сло ве др жав ног пре ме ра и ка та стра.

Члан 8.
Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.
05 број 011-10851/2017

У Бе о гра ду, 9. но вем бра 2017. го ди не
Вла да

Пред сед ник,
Ана Бр на бић, с.р.

ПРО СТОР НИ ПЛАН  
ПОД РУЧ ЈА ПО СЕБ НЕ НА МЕ НЕ ИН ФРА СТРУК ТУР НОГ 

КО РИ ДО РА ВИ СО КО НА ПОН СКОГ ДА ЛЕ КО ВО ДА  
ИН ТЕР КО НЕК ЦИ ЈА 2 X 400 KV РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА 

(БА ЈИ НА БА ШТА) – ГРА НИ ЦА ЦР НЕ ГО РЕ – ГРА НИ ЦА 
БО СНЕ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ

I. УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

Из ра ди Про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не ин фра-
струк тур ног ко ри до ра ви со ко на пон ског да ле ко во да ин тер ко нек ци-
ја 2 x 400 kV Ре пу бли ка Ср би ја (Ба ји на Ба шта)  – гра ни ца Цр не 
Го ре  – гра ни ца Бо сне и Хер це го ви не (у да љем тек сту: Про стор ни 
план) при сту пи ло се на осно ву Од лу ке о из ра ди Про стор ног пла на 
под руч ја по себ не на ме не ин фра струк тур ног ко ри до ра ви со ко на-
пон ског да ле ко во да ин тер ко нек ци ја 2 x 400 kV Ре пу бли ка Ср би ја 
(Ба ји на Ба шта)  – гра ни ца Цр не Го ре  – гра ни ца Бо сне и Хер це го ви-
не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 7/16) и Од лу ке о из ра ди Стра те-
шке про це не ути ца ја Про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не 
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