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Ова књига–документ припремљена је у овом об-

лику како би се што свеобухватније представиле 

стратешка и лидерска позиција Јавног предузећа 

Електропривреда Србије на подручју југоисточне 

Европе (ЈИЕ) и западног Балкана. 

Са становишта водећег произвођача и дистрибу-

тера електричне енергије у региону, али и највећег 

мерљивог загађивача (произвођача отпада, пепела 

и шљаке, као и емитера димних гасова, SO
2
, NO

x
, 

CO
2
 и другог), Јавно предузеће Електропривреда 

Србије, као прва eлектропривреда из реда држа-

ва потписница Уговора о Енергетској заједници, 

сагледава у целини све своје потребе и обавезе у 

области заштите животне средине. 

Познато је да термоенергетика са транспортом 

има највећи негативан утицај на животну среди-

ну, као емитер штетних гасова који су производ 

технолошког процеса производње електричне 

енергије из угља. Самим тим, овој се делатности 

налаже комплексан, целовит и свеобухватан при-

ступ заштити животне средине.

У Електропривреди Србије, овај приступ огле-

да се у томе да су пословодство и запослени пот-

пуно свесни значаја и неопходности темељног 

праћења и спровођења прокламоване политике 

Европске уније и читаве међународне заједнице у 

борби за очување животне средине, смањивање и 

спречавање негативних утицаја на промену кли-

ме, трансграничног преноса загађујућих материја 

и низа негативних последица на ближе и даље 

окружење, посебно за заштиту вода, земљишта, 

ваздуха и здравља становништва. При томе, Јавно 

предузеће Електропривреда Србије придржава се 

принципа одрживог развоја, самоиницијативно 

прихватајући све стандарде и регулативу Европ-

ске уније у области заштите животне средине. 
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Као програмски документ, Зелена књига Елек-
тропривреде Србије садржи приоритетне про-

граме активности у оквиру заштите животне 

средине у термоенергетском сектору, који су 

основа за планирање домаћих инвестирања и 

усмеравање средстава међународне помоћи, чија 

се ефективност мора унапређивати. Документ се 

заснива на постојећем стратешком оквиру и де-

финисаним средњорочним циљевима, а обухвата 

програм приоритетних активности и пројеката 

за реализацију тих циљева. Намера је да се, 

стварањем петогодишњег програмског оквира 

и обезбеђивањем потребног нивоа и структу-

ре међународне помоћи, допринесе спровођењу 

реформи и остварењу стратешких циљева Елек-

тропривреде Србије, а самим тим и целе земље. 

Из тог разлога, овај документ биће представљен 

донаторској заједници како би се њене активности 

и подршка ускладиле с националним развојним 

приоритетима Србије, који су исказани у: 

Стратегији одрживог развоја Републике 

Србије;

Стратегији развоја енергетике Републике 

Србије до 2015. године;

Стратегији увођења чистијих производња у 

Србији;

Националном акционом плану заштите жи-

вотне средине (NEAP); 

Програму остваривања Стратегије развоја 

енергетике;

Оквирном плану ЈП Електропривреда 

Србије за смањење емисија штетних мате-

рија из термоенергетског сектора (Emission 

Control from Coal-Fired TPPs of Electric Power 

Industry of Serbia), чију је израду финанси-

рала Европска агенција за реконструкцију 

(European Agency for Reconstruction) 2003;

Префизибилити студији “Emission Control 

from Coal-Fired Power Plants“, коју је финан-

сирала Европска агенција за реконструк-

цију 2003;

Закону о заштити животне средине;

Закону о интегралној превенцији и контро-

ли загађења (IPPC);

Имплементацији Уговора о оснивању Енер-

гетске заједнице ЈИЕ.

Документом се дефинишу приоритетни циљеви 

и планови/програми за остваривање тих циљева 

у термоенергетском сектору Електропривреде 

Србије, идентификују приоритети за међународну 

подршку у наредном периоду и процењује по-

требна међународна помоћ на основу макроеко-

номских пројекција за посматрани петогодишњи 

период. С тим у вези, документ ће бити коришћен 

као инструмент хармонизације и усклађивања до-

наторске помоћи.

Специфичности Србије, као земље, и Елек-

тропривреде Србије, као примаоца помоћи, 

огледају се у томе да је, као земља која је у про-

цесу приступања Европској унији, међународна 

Циљеви и  сврха документа
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помоћ превасходно усмерена на подршку процесу 

европских интеграција и достизања ЕУ стандарда 

и норми, као и да је најзначајнији донатор управо 

Европска унија, са свим специфичностима које 

карактеришу управљање овим фондовима. 

Посебно значајно за побољшање ефективности 

помоћи коју Србија и Електропривреда Србије 

добијају јесте следеће: 

усклађивање донаторских активности 

са усвојеним националним развојним 

стратегијама и приоритетима, дефиниса-

ним у стратешким, међусекторским и сек-

торским документима; 

предвидљивост спољних извора финанси-

рања, како би се унапредила ефективност 

и ефикасност коришћења међународних 

фондова;

усклађено коришћење спољних и соп-

ствених извора финансирања, постепе-

но усмеравање помоћи Европске уније и 

повећано коришћење националних система 

за финансијско управљање и јавне набавке 

(увођење Децентрализованог система за 

управљање фондовима Европске уније).1

Ради постизања ових циљева, праћења њиховог 

остваривања и предузимања одговарајућих кора-

ка, Министарство финансија увело је инструмент 

за праћење ефективности међународне помоћи. 

1 Децентрализовани систем за управљање фондовима ЕУ 

(Decentralised Implementation System for EU funds-DIS).
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Програм представљен у овој књизи–документу 

заснива се на утврђеном стратешком оквиру, који 

одређују: 

национална стратегија за приступање 

Србије Европској унији, 

секторске стратегије, 

приоритети европског партнерства,

програмски приступ и опредељења у 

решавању проблема у области заштите жи-

вотне средине у Електропривреди Србије, 

у смислу достизања националних циљева 

у оквиру приступања Србије Европској 

унији,

План развоја Електропривреде Србије до 

2015. године.

Као програмски оквир, у овом документу даје 

се преглед актуелне ситуације, средњорочних 

циљева и приоритетних програма активности за 

њихову реализацију, у периоду 2009–2017. годи-

на. Утемељењем програма активности у стратеш-

ком оквиру омогућује се дефинисање приоритета, 

којима ће се обезбедити најефективнија алокација 

финансијских средстава и других облика помоћи. 

Табеле приоритетних реформских и инвести-

Садржина документа
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ционих пројеката садрже, стога, све приоритете 

без обзира на изворе финансирања (с назнаком 

да ли су за програме/пројекте већ обезбеђена 

сопствена или спољна средства), и представљају 

јединствену програмску платформу која ће дона-

торима пружити увид у планиране активности и 

координацију у локацији сопствених и екстерних 

извора финансирања. Приликом идентификовања 

приоритетних програма/пројеката, узети су у об-

зир средњорочни циљеви у оквиру сектора, дефи-

нисани у поменутим стратешким документима. 

Циљ је да се на основу средњорочних приоритет-

них циљева дефинише јединствена листа приори-

тета у оквиру сектора, као и програми/пројекти за 

њихово остваривање. 

У другој глави ове књиге представљени су при-

оритети за помоћ, с намером да се утврде кључне 

области којима је у наредном периоду значајно 

обезбедити међународну помоћ. То би могло да 

послужи као оријентација међународним пар-

тнерима приликом израде стратешких докумена-

та којима утврђују циљеве и приоритете помоћи 

енергетском сектору Србије. Критеријуми за 

идентификовање приоритетних/кључних обла-

сти за међународну помоћ у периоду 2009–2015. 

година били су: ниво приоритетности и значаја 

области према постојећим стратешким докумен-

тима Електропривреде Србије у области зашти-

те животне средине; достигнути ниво реформи 

и оцена реализације стратешких, реформских 

циљева; значај обезбеђивања међународне тех-

ничке помоћи за спровођење планираних актив-

ности у датој области и могућности обезбеђивања 

финансијских средстава из других извора (сопстве-

них средстава, републичког буџета, задуживање 

на тржишту капитала, донаторских средстава).

Предвиђено је да документ буде ревидиран на 

годишњем нивоу2, тако да обухвати једну додатну 

годину, укључујући при томе остварени напредак у 

реформама, обезбеђена средства за финансирање 

дефинисаних приоритетних пројеката, као и нове 

приоритетне пројекте/програме. 

2 У пропису ЕУ којим се успоставља нови финансијски инструмент 

Европске уније, Инструмент за претприступну помоћ – ИПП (IPA 

- Instrument of Preaccession Assistance) изричито је наведено да се 

од корисника ових средстава очекује да ће увести годишње допу-

не трогодишњих индикативних развојних планова (roll-on прин-

цип).
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У тешко наслеђе Електропривреде Србије 

спадају и проблеми у заштити животне средине, 

који су последица дуготрајне кризе у последњој 

деценији 20. века. Током тих тешких година, 

Електропривреда Србије имала је задатак само 

да производи електричну енергију, а заштита жи-

вотне средине је, нажалост, била у другом плану. 

То је оставило трага на непосредном окружењу 

објеката Електропривреде Србије, али и шире, с 

обзиром на трансгранични пренос негативних 

утицаја производње електричне енергије на бази 

угља на животну средину. Продукти сагоревања 

су сумпорни и азотни оксиди, који са честичним 

загађењем одлазе у ваздух и у садејству са ат-

мосферским падавинама дају киселе кише, које 

имају негативан утицај на цео биљни свет. Киселе 

кише су већ оставиле озбиљне последице на шуме 

Србије и њеног окружења.

Од 2000. године, уз обнову капацитета и 

постизање нових производних рекорда, Елек-

тропривреда Србије је успела да заврши и низ 

пројеката који значајно унапређују заштиту жи-

вотне средине, а саму Електропривреду Србије 

доводе у позицију лидера у овој  области у Репу-

блици Србији. 

У Србији су усвојена, донедавно, четири закона 

хармонизована са законодавством у области за-

штите животне средине ЕУ, међу којима је и Закон 

о интегративној превенцији и контроли загађења 

(IPPC). Овим законом отворена је могућност за 

добијање интегралне дозволе (дозвола за рад) с 

крајњим роком 2015. године. С обзиром на оба-

везе које проистичу из Уговора о Енергетској 

заједници  ЈИЕ у погледу поштовања свих прин-

ципа ЕУ у области енергетике и заштите живот-

не средине, трговине електричном енергијом и 

тржишног понашања, Електропривреда Србије 

је сачинила Акциони план решавања питања за-

штите животне средине, који је верификовао 

Управни одбор компаније. Тај план прихватила је 

Влада Републике Србије, као саставни део Плана 

развоја електропривреде, заснованог на Програ-

му остваривања Стратегије развоја енергетике до 

2015. године, Националном акционом плану за-

штите животне средине, Националној стратегији 

одрживог развоја и низу других релевантних до-

кумената. У Акционом плану планирано је да се 

уложи 1,2 милијарде евра у реализацију пројекта 

заштите животне средине до 2015. године. То су, 

пре свега, пројекти за системе одсумпоравања 

димних гасова (ниво потребних инвестиција око 

530 милиона евра за постојеће електране) и пот-

пуну реконструкцију свих електрофилтерских 

постројења и довођење њиховог рада на ниво 

емисије усклађених са стандардима ЕУ. Такође је 

предвиђена и измена технологија транспорта пе-

пела и шљаке, као и увођење континуалног мони-

торинга емисије штетних материја. За реализацију 

ових пројеката предвиђена су средства из следећих 

извора финансирања: из сопствених фондова, 

кредита, средстава помоћи EУ, средстава донато-

ра, средстава Фонда за заштиту животне средине 

Републике Србије, Националног инвестиционог 

плана.

О НАМА
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Термоелектране

ИНСТАЛИСАНИ КАПАЦИТЕТИ

Производња електричне енергије у Републици 

Србији остварује се у оквиру Јавног предузећа 

Електропривреда Србије, које располаже произ-

водним капацитетима приказаним у табели 1 и на 

слици 1.

Слика 1.  
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ



15ЗЕЛЕНА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

Термоенергетске капацитете ЈП Електроприв-

реда Србије чини:

осам термоелектрана (ТЕ) са 25 блокова, 

који сагоревају лигнит, укупне инсталиса-

не нето снаге 5.171 МW. Од тога су две тер-

моелектране са седам блокова, укупне нето 

снаге 1.235 MW, на територији Косова и 

Метохије; 

три термоелектране–топлане (ТЕ-ТО) са 6 

блокова укупне нето снаге 353 МW, на течна 

и гасовита горива. 

Тренутни статус привремене међународне упра-

ве на територији Косова и Метохије (УНМИК), 

дефинисан Резолуцијом 1244 Савета безбедности 

УН из 1999. године, не омогућава Електропривре-

ди Србије коришћење и управљање електроене-

гетским капацитетима на Косову и Метохији као 

интегралним делом система, као ни планирање 

даљег развоја. Услед тога и не постоје прецизни 

подаци о експлоатацији ових постројења од 1999. 

године, па она и нису детаљније обухваћена овим 

документом (слика 2). 

Табела 1. Инсталисана снага електрана (на прагу преноса) у MW

Врста термоенергетског објекта

Инсталисана нето снага

са капацитетима 
 на Косову и Метохији

%
без капацитета  

на Косову и Метохији
%

Термоелектране на угаљ 5.171 61,9 3.936 55,3

Термоелектране–топлане (на гас и мазут) 353 4,2 353 5,0

Хидроелектране 2.835 33,9 2.835 39,7

Укупно електране ЈП Електропривреда Србије 8.359 100,0 7.124 100,0
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Слика 2. ИНСТАЛИСАНИ КАПАЦИТЕТИ ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ  

Просечна старост термоенергетских јединица 

на угаљ, без косметских електрана, закључно са 

31.12.2008. године, износи 29 година и креће се у 

распону 19–50 година. 

Просечна старост термоелектрана на угаљ, без 

косметских електрана, према структури номинал-

не снаге, до 31.12.2008. износи за:

Инсталисана снага блока Старост

снагу мању од 100 МW 50 година

снагу 100–199 МW 36 година

снагу 200–299 МW 31 година

снагу 300–399 МW 20 година

снагу 400 и више МW 5 година

Оваква старост и с тим повезана технолошка за-

старелост постројења, имајући у виду да најмлађе 

оригинално примењене технологије потичу са 

средине осамдесетих година 20. века, проузрокују 

високу специфичну потрошњу горива. Опрему 

термоелектрана и термоелeктрана–топлана ЈП 

Електропривреда Србије карактерише и велика 

хетерогеност, јер је 11 произвођача из седам држа-

ва испоручило котлове, 12 произвођача из седам 

држава турбине и 10 произвођача из осам држава 

генераторе.

Kомбинована производња топлотне и електрич-

не енергије остварује се у више термоелектрана ЈП 

Електропривреда Србије, и то у:

парним блоковима на угаљ, после рекон-

струкције турбина у ТЕ „Никола Тесла А“ 

(за даљинско грејање Обреновца) и у ТЕ 

„Костолац А“ (за даљинско грејање Пожа-

ревца и Костолца),  

парним блоковима на гас и течно гориво 

(ТЕ-ТО „Нови Сад“, ТЕ-ТО „Зрењанин“ и 

ТЕ-ТО „Сремска Митровица“ за системе 

даљинског грејања и технолошку пару). 

Пројекат даљинског грејања Београда из ТЕ „Ни-

кола Тесла А“ започет је израдом документације 

почетком осамдесетих година 20. века, а извођење 

радова почело је 1993. године, али је његова 

реализација тренутно обустављена.
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Јавно предузеће Електропривреда Србије го-

тово је у потпуности применило комбиновану 

производњу електричне и топлотне енергије у 

електранама за које постоје топлотни конзуми 

у окружењу. Могућност производње топлотне 

енергије за потребе даљинског грејања постоји још 

у ТЕ „Колубара А“ (за Лазаревац, који располаже 

градском топлификационом мрежом) и у ТЕ „Мо-

рава“ (за Свилајнац, који не располаже градском 

топлификационом мрежом), с тим што се из ТЕ 

„Колубара“ одређена количина технолошке паре 

већ испоручује спољном потрошачу.

НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ АКТИВНОСТИ НА ТЕРМОЕЛЕКТРАНАМА 

У ПЕРИОДУ 2000–2008.

Уважавајући значај термоенергетског сектора, 

као и неповољно техничко-технолошко стање по-

стројења крајем 2000. године, у периоду 2001–2008. 

година остварена су значајна улагања у капиталне 

ремонте, рехабилитацију и модернизацију термо-

енергетских постројења. Реализовани су приори-

тетни програми на постројењима која су крајем 

2000. имала већа техничка ограничења и делом 

престала да раде или су радила са смањеним капа-

цитетима. Новим улагањима у опрему значајно је 

повећана, пре свега, њихова расположивост. 

Од изведених захвата на термоенергетским 

постројењима најзначајнији су следећи: ТЕ „Ко-

лубара А5“, ТЕ „Никола Тесла А1, А2, А3, А4, А5 и 

А6“, ТЕ „Никола Тесла Б2“, ТЕ „Костолац А1 и А2“, 

ТЕ „Костолац Б1 и Б2“, ТЕ „Морава“.

ТРЕНУТНО ТЕХНИЧКО СТАЊЕ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА

Са учешћем од 60,3% у инсталисаној снази про-

изводних постројења Јавног предузећа Електро-

привреда Србије, термоенергетски сектор је 2005. 

године у укупној производњи електричне енергије 

учествовао са више од 65 % (ТЕ на угаљ 64,1 % и 

ТЕ-ТО са 1,1 %). Показатељи рада термоелектрана 

у периоду 2001–2008. приказани су у табели 2.

Табела 2. Показатељи рада термоелектрана

Показатељи Јед. мере 2001. 2003. 2005. 2007.

Укупна производња ел.енергије у електранама  

ЈП Електропривреда Србије
GWh 30.061 30.107 34.443 31.556

Производња у ТЕ на угаљ GWh 18.974 20.383 22.138 23.016

Погонска спремност ТЕ % 68,5 74,4 76,9 76,9
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Наведена интензивна улагања у унапређење 

техничког стања постројења у термоелектранама 

у периоду 2001–2008. резултовала су побољшањем 

рада, које се огледа, пре свега, у томе да су у 2008. 

показатељи рада термоелектрана били најбољи од 

1992. године:

еквивалентни коефицијент принудних 

застоја у 2000. години је износио 32,3%, а у 

2005. години 15,6%;

еквивалентни коефицијент принудних 

застоја у 2000. години је износио 32,3%, а у 

2005. години 15,6%; 

погонска спремност термоелектрана 

повећана је са 68,5% (2001) на 76,9% (2005);

повећана је производња у термоелектрана-

ма на угаљ са 18.974 GWh (2001) на 22.138 

GWh (2005).

Термоелектране, посебно оне на лигнит, имају 

неповољан утицај на животну средину. Крајем 

2000. године практично у свим термопостројењима 

у Републици Србији емисија чврстих честица, 

сумпорних и азотних оксида вишеструко је прева-

зилазила дозвољене граничне вредности емисије 

(ГВЕ), а ни одлагање пепела и шљаке и третман от-

падних вода нису били решени на задовољавајући 

начин.

Обавезе које проистичу из домаће и европске 

регулативе налажу да се на постојећим термоелек-

транама до 2015. године спроведу значајни захвати 

у области заштите животне средине, који су неоп-

ходни да би се добиле интегралне дозволе за рад. 

Ради тога су у Електропривреди Србије покренуте 

бројне активности, а реализација најзначајнијих 

пројеката тек предстоји. 

ПРОЈЕКТИ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И ОСАВРЕМЕЊАВАЊА 

ТЕРМОЕЛЕКТРАНА У ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Не може се очекивати да ће се исказани тренд 

побољшања експлоатационих карактеристика 

термоелектрана из периода 2000–2008. настави-

ти и у годинама до 2015, јер ће се активности на 

рехабилитацији постројења спроводити на бло-

ковима који су у бољем стању него што су били 

блокови који су до сада обухваћени пројектима 

продужења радног века.

Достигнути ниво производње и поузданости 

капацитета не може се одржати и унапређивати 

без даљих већих улагања у рехабилитацију и 

модернизацију производних капацитета. Поред 

рационализације потрошње електричне енергије, 

повећање производних могућности постојећих 

капацитета и продужење њиховог радног века 

представља најбржи вид решавања садашњих 

електроенергетских проблема.

Реално техничко стање термоенергетских ка-

пацитета ЈП Електропривреда Србије на крају 

2008. године захтева наставак повећаних ре-

монтних радова и текућег одржавања у односу на 

уобичајени обим и садржину, као и спровођење 

рехабилитације и модернизације капацитета, 

укључујући и реализацију пројеката из заштите 

животне средине. И поред наведених позитив-

них утицаја обављених рехабилитација блокова, 

као и очекиваних унапређења спровођењем пла-

нираних захвата, не сме се занемарити чињеница 

да је просечна старост термоелектрана 29 година. 

Због тога, код оцене техничког стања капацитета 

ЈП Електропривреда Србије, треба имати у виду 

да ће ова компанија и даље заостајати у односу на 

електроенергетске системе развијених европских 

земаља.
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ПОВЛАЧЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ИЗ ПОГОНА У  

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Поред наведених мера које ће се предузима-

ти за побољшање ефикасности рада постројења, 

предвиђа се и повлачење из погона најстаријих 

и најнеекономичнијих парних блокова ЈП Елек-

тропривреда Србије. То су ТЕ „Колубара А1–А4“ 

(укупне номиналне снаге 161 MW, а стварно рас-

положиве око 120 MW), старости 45–50 година 

и досадашњег ангажовања од 255.000 до 330.000 

радних сати. Ови блокови раде са специфичном 

потрошњом од преко 16.000 kJ/kWh, што узрокује 

негативне економско-финансијске и еколошке 

последице. Истовремено, њихов рад угрожава по-

гонску сигурност и безбедност особља и опреме. 

Због неисплативости даљих значајнијих улагања 

у повећање ефикасности рада и повећање нивоа 

сигурности после 2012. године, предвиђено је 

повлачење из погона ова четири блока до 2014. 

године, од којих се до 2012. предвиђа повлачење 

блокова A1, А4 и А2.

ПРОЈЕКТИ ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА  

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Планове за изградњу нових термоенергетских 

постројења у Јавном предузећу Електропривреда 

Србије одређују три основна приоритета:

увођење нових енергетски ефикаснијих 

и еколошки прихватљивих технологија, с 

циљем да се смањи потрошња примарне 

енергије и реше проблеми у области зашти-

те животне средине; 

краткорочна улагања у нове електро-

енергетске изворе с гасним технологијама 

(комбиновани гасно-парни циклус) и спрег-

нутом производњом електричне и топлот-

не енергије за услове изразито повољног 

привредно-економског развоја и евентуал-

но неповољних услова за производњу елек-

тричне енергије из постојећих електроенер-

гетских извора; 

капитално-интeнзивна улагања у нове 

енергетске објекте и учешће енергетских 

субјеката Србије у планирању и реализацији 

енергетско-стратешких пројеката на ни-

воу интерног и регионалног/паневропског 

тржишта, чиме би се на време обезбедили 

нови и заменски капацитети електроене-

гетских извора.

Реализацијом одговарајућих пројеката у елек-

троенергетском сектору Србије, укупан енергет-

ски сектор Србије би око 2015. године достигао 

квалитативно ново стање, како по технолошким и 

производним перформансама целине енергетских 

система, тако и по финансијско-економским ефек-

тима у пословању и развоју енергетских субјеката 

у новим условима на домаћем и међународном 

енергетском тржишту. Велики изазов и шансу 

за електроенергетски сектор Србије представља 

стварање енергетског тржишта југоисточне Ев-

ропе, чему свој значајан допринос дају европске 

енергетске компаније и институције ЕУ, али и 

земље овог региона настојећи да ојачају сопствене 

позиције на заједничком тржишту. Према томе, 

уколико се жели даљи развој, јачање и заузимање 

адекватне позиције на енергетском тржишту 

југоисточне Европе, неопходна је интeнзивна 

изградња нових, савремених капацитета у оквиру 

електроенергетског сектора Србије.

За реализацију оваквих пројеката потреб-

не су дугорочне и комплексне припремне ак-

тивности, при чему се део активности одно-

си на конкретизацију и имплементацију мера 

предвиђених Законом о енергетици, које омогућују 

тржишно пословање свих субјеката који се баве 

енергетском делатношћу и стварање повољног 

амбијента за страна улагања у градњу нових енер-
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гетских објеката у Републици Србији, и по том 

основу стицање делимичног или потпуног влас-

ништва у тако саграђеним објектима.

При томе, стимулисање и подржавање стра-

тешких иницијатива у домену инвестиција у нове 

енергетске изворе подразумева врло конкретне 

мере и активности које потенцијалним инвести-

торима (стратешким партнерима) треба да пруже 

услове који обезбеђују задовољавајући ниво си-

гурности инвестиција, као и препознатљив терен 

за реализацију инвестиција у енергетски сектор, 

а које су по правилу финансијски интeнзивне, 

осетљиве на регулаторне промене и политич-

ки амбијент. Неопходно је да Влада Републике 

Србије обезбеди услове који ће пружити довољан 

ниво сигурности да ће се нови производни ка-

пацитети експлоатисати у околностима које су 

предвиђене, односно предвидиве у разумној 

мери, за цео век експлоатације постројења које је 

изграђено инвестицијама из приватног сектора 

(стратешки партнери). У зависности од модела за 

реализацију инвестиција у електроенергетски сек-

тор (заједничко улагање, концесија, тендер), Влада 

Републике Србије треба да предузме одговарајуће 

мере за стимулисање стратешких иницијатива у 

овом домену. Такође, и без обзира на модел, Влада 

Републике Србије мора да обезбеди координиран 

приступ, активност и ажурност свих надлежних 

органа који учествују у издавању аката (саглас-

ности, дозволе, лиценце, мишљења и др.), а која 

су потребна за обављање енергетских делатности, 

како би се омогућила примена и реализација било 

којег концепта развоја тржишног рада енергет-

ских субјеката. 

С обзиром на различита решења у више си-

стемских закона и њихову различиту примену на 

проблематику заједничког инвестирања у елек-

троенергетски сектор, неопходно је изналажење 

решења на државном нивоу, и то или изменом и 

усклађивањем прописа или дефинисањем услова, 

начина и динамике стимулисања инвестирања у 

енергетски сектор. 

Имајући у виду наведено и уважавајући прио-

ритете дефинисане у Стратегији развоја енергети-

ке до 2015. године, када је реч о новим термоенер-

гетским објектима у Републици Србији у периоду 

до 2012. године, Јавно предузеће Електропривреда 

Србије предвиђа, пре свега, спровођење следећих 

активности:

1. изградњу нових ТЕ и ТЕ-ТО на домаће гори-

во, која обухвата:

изградњу нових термоенергетских постро-

јења на колубарски лигнит;

изградњу термоенергетских постројења са 

котловима са сагоревањем у флуидизова-

ном слоју лигнита ниске топлотне моћи;

2. изградњу нових ТЕ и ТЕ-ТО на увозно гори-

во, која обухвата:

реконструкцију ТЕ-ТО „Нови Сад“ у 

комбиновани гасно-парни циклус или 

изградњу новог гасно-парног блока на истој 

локацији.

ИЗГРАДЊА НОВИХ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА  

НА ДОМАЋЕ ГОРИВО

Полазећи од резерви примарне енергије у Ре-

публици Србији (у ситуацији када се коришћење 

ресурса на Косову и Метохији не може опера-

тивно планирати) и чињенице да је значајан део 

технички искористивог и економски оправда-

ног хидропотенцијала већ употребљен, нови ка-

пацитети, који могу да надоместе прогнозиран 

недостатак снаге и електричне енергије у наред-

ном периоду, могу се пре свега градити на угљу 

из површинских копова Колубарског и Косто-

лачког угљеног басена. Угља у овим басенима 

има довољно за планирани развојни потенцијал 

и он је искористив по економски и еколошки 



21ЗЕЛЕНА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

најприхватљивијим условима у амбијенту ургент-

них потреба компензације великих енергетских 

дефицита. 

Имајући у виду до сада спроведене активности и 

постојећу инвестиционо-техничку документацију, 

нови термоенергетски капацитети могу се гра-

дити до 2015. на угљу из Колубарског басена, а у 

каснијем периоду и из Костолачког басена. По-

требно је, међутим, започети, односно иновира-

ти раније спроведене активности на сагледавању 

могућности изградње постројења за производњу 

електричне енергије у којој ће се користити угаљ и 

из других басена и рудника Србије, уз примену и 

класичних и савремених технологија сагоревања 

угља.

ИЗГРАДЊА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА НА  

КОЛУБАРСКИ ЛИГНИТ

Као најзначајнију активност, треба истаћи 

пројекат изградње термоенергетских постројења 

на колубарски лигнит. Она се издваја и по основу 

финансијске вредности самог пројекта и по осно-

ву његовог кључног значаја за енергетски систем 

Србије и региона.

Производња електричне енергије из новог тер-

моенергетског капацитета на лигнит од најмање 

4.800 GWh годишње, у базном режиму рада, према 

Стратегији развоја енергетике Републике Србије 

до 2015. године, обезбедила би сигурност и редов-

ност снабдевања привреде и грађана електричном 

енергијом без значајнијег увоза. Динамичким пла-

ном у домену улагања у нове електроенергетске 

изворе предвиђено је његово пуштање у рад у пе-

риоду 2011/2012. година. 

ДОВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ БЛОКОВА  

ТЕ „КОЛУБАРА Б“ 2X350 MW 

Одлука о изградњи ТЕ „Колубара Б“, капацитета 

2x350 МW, донета је 1984. године. Тада је планира-

но да се изградња реализује до краја 1990. године, 

па су у складу с тим роком биле донете и одлуке 

у вези са финансирањем изградње. Извршено је 

уговарање основне опреме, која је значајним де-

лом и испоручена. Распад бивше СФРЈ и увођење 

санкција УН зауставило је започете активно-

сти у реализацији овог пројекта, производњу и 

прибављање опреме, као и коришћење одобре-

ног кредита Светске банке. Изградња се одвијала 

веома успореним темпом, да би, због недостатка 

средстава, средином 1992. године била потпу-

но обустављена. У другој половини деведесетих 

пројекат је поново активиран, али без значајнијих 

помака. После демократских промена у земљи 

(2000. године), питање наставка изградње је изно-

ва актуелизовано. Урађена је 2004. године студија 

пресека стања дотадашњих улагања са оценом 

оправданости наставка изградње, на основу 

које се дошло до закључка да постоје техничко- 

-технолошка решења која омогућују да ТЕ „Колу-

бара Б”, по завршетку изградње, оствари савреме-

не радне параметре који одговарају блоковима те 

снаге. Овом студијом је утврђено да је у досадашњу 

изградњу ТЕ „Колубара Б“ уложено више од 300 

милиона евра, али да се у нова техничка решења 

уклапају само објекти и опрема чија је вредност 

процењена на око 220 милиона евра. Коначно, 

студијом је процењено да за завршетак изградње 

објекта недостаје још око 550 милиона евра. Oва 

опција je оптерећена нижим степеном корисности 

(на нивоу 35%). Предност ове опције представља 

краћи период изградње, јер се може користити већ 

делимично испоручена опрема, изграђени објекти 

и изведени радови, као и нижи ниво основних ин-

вестиционих улагања.  
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ИЗГРАДЊА САВРЕМЕНОГ НОВОГ БЛОКА НОМИНАЛНЕ 

СНАГЕ ОКО 700 MW СА НАТКРИТИЧНИМ ПАРАМЕТРИМА

Овакво постројење је у складу са савременим 

концептом, који се у највећој мери примењује 

за градњу нових блокова у Европи. Одликује се 

високим степеном корисности и задовољењем 

највиших европских еколошких стандарда. Као 

потенцијална локација за овакво постројење, ана-

лизирана је, пре свега, локација ТЕ „Никола Тесла 

Б“, а у последње време и локација започете елек-

тране „Колубара Б“. У инвестиционо-техничкој 

документацији за изградњу трећег блока ТЕ 

„Никола Тесла Б“ анализирана је изградња блока 

снаге 744 МW (на прагу 686 МW), са нето сте-

пеном корисности од приближно 40%. Основна 

инвестиција за овај блок већа је него што би била 

за ТЕ „Колубара Б“ (870 милиона евра), али су 

нижи експлоатациони трошкови, тако да анализе 

показују да је и ова инвестиција оправдана, одно-

сно да су сви параметри рентабилности објекта 

позитивни (нето садашња вредност пројекта је 

позитивна у износу од 82,6 милиона евра; интер-

на стопа је 10,15%; период повраћаја средстава је 

осам година од почетка рада блока).

Такође, анализе и очекивани трендови развоја 

потрошње и потенцијала производних капаците-

та указују на оправданост оваквог приступа. При 

томе, посебно треба имати у виду да је:

до 2013. године предвиђено гашење првих 

120 MW (номинална снага 161 MW, блокови 

А1–А4 у ТЕ „Колубара“) због изузетно ни-

ског степена ефикасности и нерационалног 

рада, угрожене сигурности људи и опреме 

у раду и изузетно негативног еколошког 

утицаја;

после 2015. године неопходно даље смањење 

ангажмана и сукцесивно гашење термока-

пацитета (нивоа снаге 100 и 200 MW) због 

неконкурентне ефикасности на будућем 

тржишту, додатно високог степена улагања 

у подизање сигурности у раду и задовољење 

еколошких захтева;

евидентан раст дефицита електричне 

енергије у југоисточној Европи и Србији, 

који без нових производних капацитета пре-

ти да угрози сигурност снабдевања (основни 

постулат актуелних ЕУ смерница).

Овакав приступ је, пре свега, условљен 

чињеницом да ЈП Електропривреда Србије не 

располаже сопственим средствима, нити има кре-

дитну способност и финансијски потенцијал који 

омогућује ниво инвестиција који је потребан, 

чему је првенствено допринела дугогодишња по-

литика депресирања цене електричне енергије. С 

друге стране, добро стратешко партнерство, осим 

финансијске подршке, доноси и трансфер знања, 

нових технологија и подизање опште пословне 

ефикасности. Такође, модел приватизације кроз 

стратешка партнерства инвестирањем у основ-

ну делатност доприноси очувању интегритета 

ЈП Електропривреда Србије и води ка лидерској 

позицији на будућем регионалном тржишту.

Уважавајући досадашње активности, потребно 

је у току 2009. године спровести транспарентну 

тендерску процедуру, која ће резултирати избо-

ром стратешког партнера за реализацију опти-

малне од наведених опција, након чега би се на-

ставило са реализацијом самог пројекта.

ИЗГРАДЊА НОВИХ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА И 

ТЕРМОЕЛЕКТРАНА–ТОПЛАНА НА УВОЗНО ГОРИВО

Имајући у виду значајну енергетску увозну за-

висност Србије, неопходно је спровести мере 

које ће довести до рационалнијег и ефикаснијег 

коришћења увозних енергената, а пре свега при-

родног гаса. У том смислу, у термоенергетском 

сектору се предвиђа:
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реализација активности које ће пројектима 

реконструкције довести до ефикаснијег 

рада постојећих ТЕ-ТО;

реализација активности које ће довести 

до изградње нових термоелектрана или 

термоелектрана–топлана, као и 

реализација активности за увођење но-

вих савремених гасних технологија у 

производњу електричне енергије и топлоте 

у индустријским предузећима и системима 

даљинског грејања.

При томе, потребно је да се успостави пуна 

координација ових активности са активностима 

које се предузимају за убрзани развој гасне ин-

фраструктуре у Републици Србији.

С обзиром на актуелни паритет цена горива и 

енергије, потребно је да ради реализације ових 

активности у Републици Србији Влада успостави 

систем стимулативних и рестриктивних механи-

зама, који ће промовисати ефикасну употребу, пре 

свега, скупог увозног гаса, али и других горива за 

производњу електричне енергије, а посебно за 

комбиновану производњу електричне и топлот-

не енергије (когенерацију) у термоелектранама– 

-топланама. Управо због свих енергетских, еко-

номских и еколошких предности које одликују 

когенерацију, потребно је створити амбијент који 

ће омогућити:

стимулисање примене ефикасних техноло-

гија при употреби природног гаса као гори-

ва или у случају да се у основној технологији 

већ користи (или чак производи) природни 

или неки синтетички гас;

стимулисање изградње заменских и нових 

термоенергетских капацитета, пре свега, у 

индустрији и системима даљинског грејања 

уз примену когенерације.

У наредном периоду неопходно је, у складу 

са директивама ЕУ и европском праксом, као и 

значајним интересовањем инвеститора за градњу 

нових когенеративних постројења, створити 

оквир који ће обухватити:

сагледавање националних потенцијала за 

коришћење високоефикасне когенерације; 

одређивање националних циљева 

(дефинисање и праћење реализације); 

дефинисање подстицајних механизама (на 

националном нивоу): помоћ при изради 

студија и пројеката, помоћ при инвестирању, 

програм директног подстицаја преко 

увећаних цена за испоручену електричну 

и топлотну енергију из когенерације, као и 

изузимање, редуцирање или повраћај такси 

и других давања;

дефинисање критеријума за одређивање 

повлашћених произвођача; 

израду ефикасних административних про-

цедура.

При томе, поред гаса, који ће се извесно највише 

користити, треба обухватити и остала горива. 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ТЕ-ТО „НОВИ САД“ У КОМБИНОВАНИ 

ГАСНО-ПАРНИ ЦИКЛУС

Највећи термоенергетски објекат у Републици 

Србији који као гориво користи природни гас 

или мазут јесте ТЕ-ТО „Нови Сад“. Његов про-

изводни циклус заснован је на парно-турбинској 

технологији и пројектован за производњу базне 

топлотне енергије за грејање града Новог Сада, 

технолошке паре за потребе Рафинерије „Нови 

Сад“ и електричне енергије за електроенергетски 

систем. Инсталисани топлотни капацитет постро-

јења био је већи од потребног у тренутку градње, 

јер је планиран за задовољење значајно увећаних 

потреба за топлотном енергијом и технолош-

ком паром, које су биле предвиђене развојним 

плановима града и Рафинерије. Међутим, по-

требе за топлотном енергијом града, а посебно 
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Рафинерије, нису достигле планиране вредности, 

тако да ТЕ-ТО „Нови Сад“ практично никад није 

радила у пројектованом режиму. Имајући у виду и 

неодговарајући паритет цена електричне енергије, 

топлотне енергије и горива, као и високу цену 

природног гаса и мазута у односу на домаћи лиг-

нит, производна цена електричне енергије из овог 

постројења је у садашњим условима врло висока.

Реконструкција ТЕ-ТО „Нови Сад“ у комбино-

вано постројење са гасном и парном турбином, 

или изградња новог гасно-парног блока на истој 

локацији, треба да обезбеди конкурентност и про-

фитабилност постројења у условима тржишног 

пословања и нормалног паритета цена горива и 

енергије. У току је израда инвестиционо-техничке 

документације, којом ће се дефинисати оптимал-

но техноекономско решење система комбинова-

не производње електричне и топлотне енергије 

и технолошке паре, и то уз примену савремених 

технолошких решења и испуњење свих еколош-

ких захтева. Све то треба да доведе до значајног 

повећања степена корисности овог постројења.  

Ради тога, разматрају се различити нивои ре-

конструкције постојећих постројења, као што су 

изградња једне или више гасних турбина, односно 

изградња новог гасно-парног постројења на истој 

локацији, на начин који ће омогућити оптимално 

коришћење постојеће опреме и инфраструкту-

ре, повећање производње електричне енергије и 

задовољење потреба потрошача топлотне енергије 

и технолошке паре. 

Ново постројење треба, такође, да буде флек-

сибилно у погледу промене оптерећења и са 

могућношћу уласка у погон великом брзином, 

што је од значаја за функционисање електроенер-

гетског система. Уз то, додатни електроенергетски 

капацитет у Војводини допринеће стабилизацији 

рада преносне мреже и обезбедити потребну ре-

активну снагу.

За реализацију овог пројекта предвиђа се 

учешће иностраног стратешког партнера ЈП Елек-

тропривреда Србије, и то на исти начин као и за 

реализацију пројекта изградње термоенергетских 

постројења на колубарски лигнит. Тендерску про-

цедуру, која ће резултирати избором стратешког 

партнера за реализацију пројекта, потребно је 

спровести у току 2009. године, после чега би се на-

ставило с реализацијом самог пројекта. Пројекат 

треба реализовати до 2012. године. Пошто још 

није дефинисано коначно техничко решење, у 

овом тренутку није могуће дати процену потреб-

них средстава.

Поред завршетка наведених послова у 

реализацији пројекта реконструкције ТЕ-ТО 

„Нови Сад“, у наредном периоду треба спровести 

и активности за израду документације у којој би 

се сагледала технолошка решења, конфигурација 

постројења, просторне могућности, инвестиције, 

енергетска и економска ефикасност, еколошки 

ефекти, јединичне снаге и динамика реализације 

пројеката реконструкције преостале две ТЕ-ТО на 

природни гас у власништву ЈП Електропривреда 

Србије („Зрењанин“ и „Сремска Митровица“) и у 

складу с резултатима анализа донеле одговарајуће 

одлуке у вези са самом реализацијом пројекта.

ГРЕЈАЊЕ БЕОГРАДА ИЗ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКОГ  

ПОСТРОЈЕЊА

У току је израда студије којом се разматра 

оправданост изградње комбинованог постројења 

за производњу електричне и топлотне енергије 

на гас у Новом Београду. У овом тренутку се не 

може проценити оптимална снага постројења, 

па самим тим ни вредност инвестиције, као ни 

финансијско-економски параметри пројекта. 
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ОКРУЖЕЊЕ И УСЛОВИ

Јавно предузеће Електропривреда Србије, као 

савремена компанија, у склопу своје модернизације 

и реструктурисања, почела је увођење ISO 14001 

стандарда (EMS), са роком имплементације и 

сертификације до краја 2009. године. Тиме она 

најочитије показује да тежи модернизацији својих 

производних капацитета до нивоа ЕУ директива-

ма регулисаних обавеза у заштити животне сре-

дине. 

Такође, и у великим предстојећим инвести-

ционим пројектима за изградњу две нове тер-

моелектране Јавно предузеће Електропривреда 

Србије очекује важан сегмент пуног постављања 

највиших нивоа технолошких решења ради 

испуњавања максималних стандарда и норми у 

заштити животне средине.

Водећи рачуна о природи и свом окружењу, 

следећи прокламоване норме и обавезе ЕУ, и по-

себно легислативу у области заштите животне сре-

дине по основу Уговора о Енергетској заједници 

ЈИЕ, Јавно предузеће Електропривреда Србије и 

овим документом јасно поручује јавности и свим 

учесницима на тржишту електричне енергије, 

институцијама Републике Србије, али и Европске 

уније и међународне заједнице да је спремна и до-

статна давању одговора свим изазовима који дола-

зе по основу потреба очувања животне средине.

Наравно, Јавно предузеће Електропривреда 

Србије потпуно је свесно значаја своје улоге у 

будућем снажном индустријском развоју Репу-

блике Србије, као и великог доприноса који и Ре-

публика Србија и регион очекују од Електроприв-

реде Србије као водећег произвођача електричне 

енергије. То истовремено значи да Електроприв-

реда Србије у остваривању својих стратешких 

циљева очекује пуну подршку свих релевантних 

институција Републике Србије, а у пуној мери и 

међународне заједнице.

Европска унија, Европска комисија, 

Секретаријат Енергетске заједнице, Енергетска 

повеља, финансијске институције, фондови ЕУ 

и други, са становишта Јавног предузеће Елек-

тропривреда Србије, пуноправни су партнери 

у реализацији пројектних задатака садржаних 

у овом документу. Били су то и током проте-

клих неколико година и извесно је да ће бити и 

надаље.

Зелена књига Електропривреде Србије има по-

себан значај у снажењу регионалне повезаности у 

области борбе против климатских промена, чему 

ће Јавно предузеће Електропривреда Србије да-

вати пун допринос ангажовањем на утемељењу 

Регионалног центра за праћење климатских про-

мена, који је одлуком међународне заједнице и ЕУ 

позициониран у Београду, а потом формирања 

будуће берзе за трговину емисијом гасова за реги-

он ЈИЕ, такође у Београду.

Јавно предузеће Електропривреда Србије 

исказало је своју спремност за регионалним 

повезивањем дајући Предлог нацрта балканске 

конвенције о заштити животне средине у енер-

гетици, која ће као нит повезати овај регион са 

Алпском конвенцијом, с једне, и Карпатском 

конвенцијом, с друге стране. Пуну подршку из-

ради балканске конвенције већ су дали Европска 

комисија, DG Tren и DG Environment, али и у име 

свих комесари ЕУ за заштиту животне средине 

Ставрос Димас и за енергетику Андрис Пиебалгс.

Уз обнову капацитета и постизање нових про-

изводних рекорда, Електропривреда Србије је од 

2000. године успела да заврши и низ пројеката који 

значајно унапређују заштиту животне средине и 

доводе Електропривреду Србије у позицију лиде-

ра у овој области у Србији. Једна од најзначајнијих 

ствари у претходном периоду, са вишедимензио-

налним значајем за Србију и енергетику, а тиме и 

за Електропривреду Србије, свакако је ступање на 

снагу Уговора о оснивању Енергетске заједнице 
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ЈИЕ. С политичког становишта, овај уговор 

представља основни интегративни фактор ре-

гиона југоисточне Европе и Србије, у Европску 

унију. Ратификацијом овог уговора у Народној 

скупштини, Електропривреда Србије је добила 

обавезу потпуне примене стандарда у области за-

штите животне средине који се односе на област 

енергетике (Acquis Communautaire Environment). 

Његовом применом енергетика Србије је и де јуре 

постала део ЕУ у области заштите животне сре-

дине. Обавезе из уговора промовишу идеју да се 

у најкраћем року у земљама источне Европе до-

стигне исти степен либерализације тржишта елек-

тричне енергије као и у ЕУ, које за све потрошаче 

треба да се отвори до 2015. године. У делу заштите 

животне средине, директиве ЕУ треба да се при-

мене до 2017. године. 

С обзиром на постојеће стање и велике обавезе 

и планове које Јавно предузеће Електропривреда 

Србије жели да оствари, у предстојећим процеси-

ма биће неопходан допринос и других субјеката. 

Јавно предузеће Електропривреда Србије их 

види у ЕУ (DG Environment и DG Тren), Мини-

старству рударства и енергетике, Министар-

ству заштите животне средине и просторног 

планирања, Министарству финансија, Фонду за 

заштиту животне средине и свим локалним само-

управама у којима ЈП ЕПС има постројења. Једино 

синергијом свих учесника у овом процесу може се 

доћи до циља који је постављен пред Електроприв-

реду Србије с роком извршења до 2017. године. У 

супротном, са озбиљним проблемима суочиће се 

и Електропривреда Србије и Србија као земља у 

целини. 

Будући да је Електропривреда Србије највећа 

компанија у Србији и на Балкану, која природом 

своје технологије и просторним распростирањем, 

а то је цела Србија, као и повезаношћу с највећим 

делом српске привреде, има највећи утицај на жи-

вотну средину, није тешко ставити знак једнакости 

између судбине реформи у области заштите жи-

вотне средине у Електропривреди Србије и судби-

не тих истих реформи у Србији у целини. Сматра 

се да се око 70% свих проблема везаних за заштиту 

животне средине односи на енергетику, тј. Елек-

тропривреду Србије. 

Посебно треба нагласити да се 30% свих обавеза 

земље у смислу хармонизације и приближавања 

Европској унији односе на област заштите живот-

не средине, која је и трећи приоритет ЕУ. С обзи-

ром на то да је смисао и циљ државне политике 

наше земље пуноправно чланство у ЕУ, неуспех 

би направио велики проблем не само Електро-

привреди Србије него и самој Србији у смислу 

остварења постављеног циља.

У овом погледу треба нагласити и значај 

коришћења стечених искустава из великих европ-

ских компанија у решавању ове врсте проблема, 

као и улогу потенцијалних финансијских сред-

става ЕУ фондова. Сарадња је до сада била врло 

успешна и представља образац потпуне сарадње и 

физибилности сваког изведеног пројекта. До сада 

је ЕУ, преко EAR-а и IPA фонда, уложила или одо-

брила у разне пројекте у област заштите животне 

средине у Електропривреди Србије око 75 милио-

на евра директних средстава.
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ЕУ ЛЕГИСЛАТИВА И МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Највећи приоритет у предстојећем периоду је 

имплементација Уговора о оснивању Енергетске 

заједнице ЈИЕ, скраћено Уговор о Енергетској 

заједници, који је потписан 25. октобра 2005. го-

дине у Атини између Европске заједнице, с једне 

стране, и земаља југоисточне Европе, међу којима 

је и Република Србија, с друге. Уговор је ступио 

на снагу 1. јула 2006. године, будући да су га ра-

тификовале Европска унија и шест уговорних 

страна из региона. Ратификацијом овог угово-

ра 14. јула 2006. године у Народној скупштини и 

нотификацијом депозитару Уговора о Енергетској 

заједници (генерални секретар Савета Европске 

уније), његове одредбе су обавезујуће и за Репу-

блику Србију почев од 1. септембра 2006. године. 

Уговор о Енергетској заједници, између осталог, 

предвиђа постепену и потпуну примену Acquis 

Communautaire Environment до 2017. године, а 

које се односе на деловање енергетског сектора. 

Ове обавезе су дефинисане Анексом II Уговора о 

оснивању Енергетске заједнице и односе се на: 

Легислатива

имплементацију Directive 2001/80/EC Европског парламента од 23.октобра 2003. o ограничењу 

емисија одређених загађивача у ваздух из великих ложишта и Council Directive 79/409/EEC од 

2. априла 1979.

имплементацију Директиве Савета као допуну 85/337/EEC (Council Directive 85/337/EEC) од 

27. јуна 1985. године о процени утицаја одређених јавних и приватних пројеката на животну 

средину, са изменама и допунама из Директиве Савета 97/11/EC (Council Directive 97/11/EC) од 

3. марта 1997. године и Directive 2003/35/EC Европског парламента од 26. маја 2003.

имплементацију члана 4 (2) Директиве Савета 79/409/ EEC од 2. априла 1979. године о очувању 

дивљих птица.

Directive 1999/32/EC Европског парламента од 26. априла 1999. и односе се на редукцију сумпо-

ра у течним горивима и додатак је Directive 93/12/EEC.

ОКВИРНА КОНВЕНЦИЈА УН О ПРОМЕНИ КЛИМЕ 

Климатске промене постале су један од 

најсложенијих и политички најизазовнијих про-

блема у области животне средине. Развој законо-

давства које покрива област климатских промена 

под јаким је утицајем међународног преговарач-

ког процеса, а своје чврсто утемељење налази у 

научним сазнањима која се редовно објављују у 

оквиру рада Међувладиног панела о климатским 

променама Уједињених нација. Спровођење по-

литике у области климатских промена има после-

дице у многим областима деловања у привреди и 

друштву. Данас се суочавамо са тенденцијом рас-

та емисије гасова са ефектом стаклене баште, што 

нас усмерава ка дугорочном циљу успостављања 

контроле ризика до којих доводе климатске про-

мене.

Чак и нагли престанак емитовања гасова са 

ефектом стаклене баште не би у потпуности 

спречио утицај климатских промена на екоси-

стем. Разлог томе је постојање велике термал-

не инерције појединих компоненти климатског 
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система, нарочито океана. Садашње, осмотрене 

климатске промене могу потицати од антропоге-

ног утицаја на климатски систем, који траје још од 

19. века. Природни екосистеми и људско друштво 

су осетљиви не само на магнитуду климатских ек-

стрема већ и на степен промене климе. Због тога 

је од огромне важности да се контролишу емисије 

гасова са ефектом стаклене баште (GH гасови) у 

комбинацији са напорима да се кроз адаптацију 

минимизира штета која је већ настала или ће на-

стати у блиској будућности.

Најрањивији еколошки и социоекономски си-

стеми су они који имају највећу осетљивост на кли-

матске промене и најмању могућност адаптације. 

Социоекономски системи су, генерално, 

рањивији у земљама у развоју, а нарочито у оним 

земљама које имају слабију економију и инсти-

туционалну организацију. Под посебним су ри-

зиком народи сушних или полусушних области, 

приобалних подручја, области подложних попла-

вама и малих острвских земаља. 

У складу са поменутим, сматрамо да је од вели-

ког значаја за Србију хитан почетак спровођења 

Оквирне конвенције УН о промени климе, барем 

у оном делу који се односи на основне обавезе у 

вези са израдом инвентара гасова са ефектом 

стаклене баште и са извештавањем о емисији. 

Током самог процеса етапног имплементирања 

Конвенције, кроз израду иницијалне националне 

комуникације, развиће се читав спектар могућих 

решења, који би могао да представља добру осно-

ву за развој конкретних пројеката компатибилних 

са филозофијом одрживог развоја. Сматра се да је 

реално очекивати да би за такве пројекте биле за-

интересоване како владе развијених земаља Анек-

са II, тако и бизнис сектори ових земаља, које су 

веома свесне проблема који наступа до 2012, тј. у 

првом обавезујућем периоду за редукцију GH га-

сова.
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Држава Србија и Црна Гора је 12. марта 2001. 

године ратификовала Оквирну конвенцију 

Уједињених нација о климатским променама и 

стекла статус не-Анекс земље. Ратификацијом 

Кјото протокола 25.09.2007. године отворена 

је могућност реализације пројеката из области 

енергетске ефикасности и обновљивих изво-

ра енергије применом механизма чистог развоја 

(CDM пројекти), при чему је од изузетног значаја 

да се претходно изради иницијална национал-

на комуникација (део документа који се односи 

на мере ублажавања последица климатских про-

мена) и донесу секторске стратегије у примени 

механизма чистог развоја (Стратегија примене 

механизма чистог развоја у сектору енергетике 

Републике Србије), као и формирање неопход-

них институција (национално тело за одобравање 

CDM пројеката – DNA) и утврђивање процедура 

и критеријума за одобравање ове врсте пројеката. 

Потребно је, такође, наставити рад на изградњи 

капацитета за припрему CDM пројеката. 

Центар за климатске промене, који је 

успостављен одлуком  Шесте конференције ми-

нистара за заштиту животне средине у Европи 

(The Sixth Ministerial Conference Еnvironment 

for Еurope) у Београду, 10–12. октобра 2007, у 

организацији Економске комисије УН за Европу 

(UNECE) и уз подршку ЕУ, могао би да прерасте у 

центар за трговину емисијама CO
2
 за регион ЈИЕ, 

са седиштем у Београду. Одлуком Владе Републи-

ке Србија основан је Регионални центар за кли-

матске промене у Београду, одређено је седиште 

Центра и створене су материјалне претпоставке 

за његово функционисање. С развојем овог цен-

тра могле би да се остваре претпоставке за његово 

прерастање у регионални центар за изучавање 

климатских промена и трговину емисијама за све 

земље потписнице Уговора о формирању Енер-

гетске заједнице ЈИЕ. Овакав будући статус Реги-

оналног центра је од посебног привредног значаја, 

и омогућио би ЈП Електропривреда Србије, као 

једној од заинтересованих страна, да преузме уло-

гу регионалног лидера у етаблирању, развоју и 

раду Регионалног центра за климатске промене и 

трговину емисијама CO
2
.

Следећи политику ЕУ промовисану Зеле-
ном књигом ЕУ, марта 2006, као и свим другим 

пратећим документима којима се утврђује обаве-

за смањења емисије CO
2
 за 20%  до 2020. године, 

у чему Србија, као не-Анекс земља, нема дирек-

тних обавеза, али може пуноправно да учествује 

као потписница Уговора о оснивању Енергет-

ске заједнице, ЈП Електропривреда Србије, са 

позиције лидера у производњи и дистрибуцији 

електричне енергије у региону ЈИЕ, до 2012. годи-

не доприносиће пуној афирмацији рада Регионал-

ног центра за климатске промене у Београду. При 

томе, сарађиваће са институцијама Републике 

Србије и посебно са ЕУ DG Тren, DG Environment, 

Секретаријатом Енергетске заједнице и другим 

надлежним институцијама и фондовима. Такође, 

укључиће се у трговину емисијама GH гасова, када 

се ова берза отвори у Београду. Очекивани степен 

припадајућих квота емисија CO
2
 могу и треба да 

буду једна од полуга привредног развоја земље по-

сле 2012. године. 

Јавно предузеће Електропривреда Србије пот-

пуно је спремно да преузме кључне улоге у стра-

тешким инвестиционим пројектима у привреди 

Србије, у смислу увођења најбољих доступних 

технологија (BAТ), које ће неминовно проистећи 

из потребе високоразвијених земаља Европе 

и света да, следећи стриктне обавезе смањења 

емисија CO
2
, своје производне програме селе у 

подручја где постоје слободне припадајуће квоте 

емисија GH гасова. 

Савет ЕУ је 2.3.2004. усвојио документ под на-

зивом „Закључци Савета о будућем заузимању ЕУ 

позиције у свеобухватном пост-2012. климатском 

аранжману – допринос пролећном заседању Ев-
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ропског савета“ (Council Conclusions on the further 

development of the position on a comprehensive post 

2012. climate arrangement - Contribution to the 

Spring European Council), у коме се, између осталог, 

у тачки 10а. каже: „У том контексту, наглашава 
(Савет ЕУ) се да (будући) споразум из Копенхаге-

на треба да садржи обавезујуће квантификовано 

смањење емисија или обавезу смањења које ће ва-

жити најмање за све земље уговорнице набројане 

у листи Анекса I Конвенције; позива остале не-

Анекс I земље уговорнице, које се по свом сте-

пену развоја и бруто друштвеном производу по 

глави становника могу поредити с развијеним 

земљама, посебно земље чланице OECD-a и земље 

потенцијалне кандидате за чланство, да размотре 

да ли могу да прихвате сличне обавезе које су при-

мерене њиховим одговорностима, могућностима 

и националним околностима; предлаже се да спо-

разум из Копенхагена укључи одговарајући ниво 

амбиције мерљивих, известљивих и проверљивих 

обавеза смањења (емисија) и акција од стране 

земаља уговорница.“  

Поменути документ Савета Европе усклађен је 

с документом који му је претходио, а који је при-

премила Европска комисија 28.1.2009. године и 

упутила га Европском парламенту, Савету, Ев-

ропском економском и социјалном комитету и 

Комитету региона ЕУ. У том документу се каже 

да ЕУ у пост-Кјото споразуму прихвата да за 20% 

смањи емисије гасова са ефектом стаклене баште, 

а да је спремна да прихвати и смањење од 30% у 

односу на емисије у 1990. години, уколико би то 

прихватиле и друге развијене земље. Такође, став 

ЕУ је да прихвати смањење од 50% до 80% емисија 

до 2050. године у односу на 1990. годину, како би 

се обезбедио пораст глобалне средње температуре 

не већи од 2°С до краја овог века.   

С обзиром на то да ЕУ очекује од земаља које 

имају статус кандидата за чланство, као и оних 

које су потенцијални кандидати да подрже ставо-

ве ЕУ у погледу пoст-Кјото споразума, о коме се 

преговара, да прихвате да промене статус у окви-

ру Конвенције и Кјото протокола, и у складу са 

својим могућностима прихвате обавезу смањења 

емисија. Циљ је да, када постану земље чланице, 

буду у приближно истој ситуацији као друге земље 

чланице ЕУ или да у најкраћем периоду достигну 

ниво емисија у складу са обавезама које важе за 

земље уговорнице Анекса I Конвенције, односно 

земље уговорнице Анекса Б Кјото протокола. Неки 

од представника ЕУ су у свом излагању навели да 

ће се водити рачуна о принципу обавезујућег, али 

диференцираног приступа, којим ће се узимати у 

обзир специфичност ситуације сваке земље, али 

без улажења у детаље примене тог принципа. 

Треба посебно указати да ће Србија, као не- 

-Анекс земља, наићи на проблеме финансијске, 

техничке, а у светлу постојеће финансијске и еко-

номске кризе, и социјалне природе, уколико би 

била у ситуацији да у релативно кратком року 

прихвати обавезу квантификованог смањења 

емисија GHG, а да то не буде праћено значајном 

финансијском и техничко-технолошком под-

ршком. У том случају, Србија, као и друге земље у 

региону које су не-Анекс земље, губљењем статуса 

земље у развоју изгубиле би могућност да добију 

финансијску и техничко-технолошку подршку, 

како се то предвиђа новим споразумом за земље 

уговорнице ван Анекса. Истовремено, Србија као 

потенцијални кандидат за чланство у ЕУ, спроводи 

низ мера ради хармонизације свог правног и ин-

фраструктурних система, укључујући све секторе 

који су релевантни за спровођење Конвенције и 

Кјото протокола. Међутим, у овом тренутку, у не-

достатку прве комуникације и детаљног инвента-

ра GHG, тешко је определити се за одређено кван-

тификовано смањење, али је потребно да се уложе 
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напори да се до краја 2009. године припреме неоп-

ходне анализе и извештаји, на основу којих ће се 

реалније оценити могућности Србије у квантифи-

кованом смањењу емисије GH гасова, које не би 

угрoзило економски развој земље. 

Треба очекивати да се Србији, која се припрема 

за чланство у ЕУ, омогући одређена флексибил-

ност у погледу обавеза из новог споразума, уко-

лико би се имао у виду БДП по глави становника. 

При томе, неопходна је спремност ЕУ да у била-

тералним контактима размотри позицију сваке од 

земаља кандидата или потенцијалних кандидата.  

Неопходно је напоменути да Србија није при-

премила детаљан инвентар GH гасова, али се с 

приличном сигурношћу може рачунати да је у 

базној 1990. години „производила“ око 50-55 ми-

лиона тона GHG годишње. Уколико би се при-

хватила обавеза од 10%, односно 20% смањења у 

периоду после 2012. године, значи да би годишње 

емисију морала да смањује за око 5,5 до 11 ми-

лиона тона. Упркос одређеној резерви у односу на 

емисије из 1990, која је резултат пада економских 

активности у односу на ту годину, смањење веће 

од 10% било би тешко изводљиво, посебно у свет-

лу чињенице да два нова енергетска капацитета 

од по 750 MW, то јест једног, јер би један сличан 

постојећи капацитет био угашен после отварања 

нових постројења, производити додатних око 7,5 

милиона тона СО
2
/год. Полазећи од наведеног, не-

опходно је да се што пре изради прва национална 

комуникација, која ће обухватити прецизан ин-

вентар GHG у базној 1990. години, као и текући, 

припреми план смањења (митигације) емисија и 

адаптација на климатске промене. Без поменутих 

докумената и анализа, позиција Србије у прегово-

рима са ЕУ неће бити ни реална ни равноправна. 

Штавише, могуће да се Србији наметну решења 

која би могла успорити, па чак и угрозити њен 

укупни развој на дужи период.
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КЈОТО ПРОТОКОЛ И НАЈБОЉЕ ПРАКСЕ У ЕНЕРГЕТИЦИ

У погледу сектора енергетике у Србији, тј. Јавног 

предузећа Електропривреда Србије, могу се иден-

тификовати следеће најбоље праксе за програмске 

политике и мере за ублажавање климатских про-

мена:

промовисање енергетске ефикасности 

(снабдевање и коришћење енергије);

побољшање енергетске безбедности и раз-

ноликост извора;

реформа сектора енергетике (приватизација 

и конкуренција);

развој ефикасног коришћења ресурса (и 

кроз „зелене порезе“).

ЕКОНОМСКА ДОБИТ И ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА  

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДУ СРБИЈЕ КОЈЕ ПРАТЕ  

РАТИФИКАЦИЈУ КЈОТО ПРОТОКОЛА

Једна од највећих економских добити за Елек-

тропривреду Србије у вези са имплементацијом 

Кјото протокола јесте развој механизма чистог 

развоја. Програми развоја Јавног предузећа 

Електропривреда Србије представљају изузетан 

потенцијал за пројекте механизма чистог развоја, 

а то су:  

реструктурисање и модернизација Елек-

тропривреде Србије и обласних локалних 

топлана;

модернизација изградње и инфраструктуре 

комуналног сектора;

модернизација управљања отпадом;

инвестирање у мање хидроелектране.

Имплементација пројеката механизма чистијег 

развоја у Електропривреди Србије нуди разли-

чите могућности за националну привреду. Она, у 

ствари, може да: 

привуче страни капитал у Електроприв-

реду Србије за пројекте који охрабрују 

пребацивање ка просперитетнијој привре-

ди која се мање ослања на енергију фосил-

них горива;

охрабри на учешће и укључење приватни и 

јавни сектор;  

промовише технолошки трансфер (нпр., 

замена старе и неефикасне технологије 

производње енергије из фосилних горива са 

мање загађујућом, стварање нове индустрије 

са одрживом технологијом у смислу зашти-

те животне средине);

помогне Електропривреди Србије у 

дефинисању инвестиционих приоритета 

који су у вези са циљевима одрживог раз-

воја;

помогне у отварању нових висококвалифи-

кованих радних места.

Према томе, у сектору енергетике, тј. у Електро-

привреди Србије, могу се идентификовати следеће 

најбоље праксе за програмске политике и мере за 

ублажавање климатских промена:

промовисање енергетске ефикасности 

(снабдевање и коришћење енергије);

побољшање енергетске безбедности и раз-

ноликост извора;

реформа сектора енергетике (конкурен-

ција);

развој ефикасног коришћења ресурса (и 

кроз „зелене порезе“);

препоруке за одржавање и модификацију 

важећих и доношење нових релевантних 

закона.
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У Републици Србији започет је и несметано се 

одвија процес хармонизације домаћег законодав-

ства у области заштите животне средине са захте-

вима ЕУ. Имплементација Кјото протокола, који је 

већ део Acquis Communautaire, један је од кључних 

елемената програмске политике и закона ЕУ у 

области заштите животне средине, што за Елек-

тропривреду Србије представља добар модел за 

правилну имплементацију таквог споразума. На 

ту хармонизацију позива се и Законом о заштити 

животне средине, као и Законом о животној сре-

дини, којима се идентификују основни принципи 

и циљеви у заштити животне средине у Републи-

ци Србији.

У погледу политике у вези са отпадом, Србији 

недостаје свеобухватни и интегрисани приступ 

управљању отпадом. Штавише, требало би про-

пагирати одрживији систем депонија у Србији, 

нарочито у вези с могућношћу развоја система 

за коришћење обновљивих извора енергије са 

депонија. Ово би требало да представља важ-

ну основу за пројекте механизма чистог развоја 

(CDM).

У складу с тим, основне препоруке у сектору от-

пада могле би се резимирати на следећи начин: 

израда и примена стратегија о управљању 1. 

отпадом на нивоу Електропривреде Србије;

пропагирање рециклаже и поновне употре-2. 

бе отпада;

реорганизација сакупљања, превоза и 3. 

одлагања отпада, уз стварање савременог 

система депонија;

пропагирање сакупљања и коришћења га-4. 

сова са депонија за производњу електричне 

и топлотне енергије;

израда специфичних интерних прописа о 5. 

опасном отпаду на нивоу Јавног предузећа 

Електропривреда Србије.  

Грубе процене говоре да би ниво инвестиција у 

гринфилд и браунфилд пројекте могао бити око 

три милијарде евра годишње у периоду 2011–2015. 

година. То је мотив више за што брже покретање 

рада Регионалног центра за климатске промене у 

Београду.

Остали међународни уговори релевантни за об-

ласт заштите животне средине дати су у Анексу I 

овог документа.
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У Републици Србији, са регулативом у области 

заштите животне средине ЕУ (видети Aнекс I), 

хармонизовано је двадесетак закона, међу којима 

је и Закон о интегративној превенцији и контроли 

загађења (IPCC), којим је отворена је могућност 

за добијање интегралне дозволе (дозвола за рад) с 

крајњим роком 2015. године. Током 2009. године, у 

Народној скупштини усвојено је и ратификовано 

16 закона и међународних уговора. 

Неопходно је, међутим, напоменути да, када је о 

водама реч, у овом тренутку у Републици Србији 

постоји двојна регулатива: Закон о водама, са за-

старелим решењима, и Оквирна директива о во-

дама ЕУ (закон који се примењује у оквиру рати-

фиковане Конвенције о одрживом коришћењу и 

заштити вода реке Дунав, као и у оквиру Савске 

комисије). Ово двојство изазива не мало про-

блема, а успорава и процес хармонизације са ЕУ 

у овој области. При томе, треба подсетити да је 

Влада 2002. године усвојила Водопривредну осно-

ву, која је по много чему концепцијски и методо-

лошки превазиђена, па је, уз усклађивање закона, 

потребно приступити ревизији и овог документа. 

Упркос напорима за нормативну хармонизацију, 

највећи број закона из области животне средине 

још није усклађен са директивама ЕУ. Нови закон-

ски оквир за заштиту животне средине постављен 

је 2004. године доношењем Закона о заштити жи-

вотне средине (којим је предвиђено доношење 

стратегије за одрживо коришћење природних 

ресурса и добара, као и националног програма за 

заштиту животне средине), Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину, Закона о 

процени утицаја на животну средину и Закона о 

интегрисаном спречавању и контроли загађивања 

животне средине. Национални програм за за-

штиту животне средине (НПЗЖС) у процедури 

је усвајања, после чега ће бити урађени акциони 

планови. До сада су ратификована 64 међународна 

уговора у области заштите животне средине 

(ратификације преузете као обавезе земље сукце-

сора), а ратификација осталих међународних спо-

разума је још у току. 

С обзиром на реално стање и транзицију наци-

оналног законодавства у смислу хармонизације и 

придруживања ЕУ, Јавно предузеће Електроприв-

реда Србије  донело је одлуку 2004. године о пот-

пуном поштовању свих релевантних стандарда 

ЕУ у области заштите животне средине.

Преглед важећих закона и свих релевантних 

подзаконских аката дат је у Анексу I овог доку-

мента. 

Легислатива Републике Србије у области заштите животне средине





СТАЊЕ У ОБЛАСТИ  
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ У 
ПЕРИОДУ 2001–2007. ГОДИНА
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У Програму заштите животне средине Републи-

ке Србије истакнута је важност увођења савреме-

них технологија у производњу енергије, нарочито 

у термоелектранама. У том контексту, увођење 

комбинованог циклуса може представљати ко-

рак напред у промовисању чистијих технологија. 

Штавише, сходно Анексу II Енергетске повеље 

(Energy Charter Treaty), установљен је распоред 

за потребе хармонизације националног законо-

давства са Acquis Communautaire ЕУ. Полазећи од 

тога, основне препоруке Србији у сектору енерге-

тике могле би се сумирати на следећи начин:

промовисање енергетске ефикасности;

развој и повећање удела обновљивих извора 

енергије у укупном енергетском билансу;

увођење комбиноване производње топлот-

не и електричне енергије (CHP);

праћење цена горива да би се избациле 

субвенције, које би могле да угрозе кон-

курентност и наметну облике „зеленог“ 

опорезивања.

Највећи проблеми у области заштите живот-

не средине у Републици Србији проузроковани 

су загађењем ваздуха, загађењем воде, губитком 

водних ресурса и неодговарајућом праксом у 

управљању отпадом. Највећи проценат укупних 

трошкова заштите животне средине је проузро-

кован загађењем ваздуха (55% укупних трошко-

ва), загађењем воде (22% укупних трошкова) и 

управљањем отпадом (11% укупних трошкова).

Квалитет ваздуха у Републици Србији условљен 

је емисијама SО
2
, NО

x
, CО, прашкастих мате-

рија и другог, које потичу из термоенергетских 

објеката (употреба лигнита и лоше отпрашивање) 

и индустријских постројења. Квалитет ваздуха се 

посебно погоршава током временских прилика 

без ветра и у сезони грејања. Република Србија је 

започела да уграђује политику заштите животне 

средине у политике других сектора потписивањем 

и ратификацијом Уговора о оснивању Енергетске 

заједнице 2005. године. Постојећа регулатива за 

емисију и имисију усклађује се са прописима ЕУ, а 

непотпун мониторинг утиче на стицање нереалне 

слике о степену загађења ваздуха у Србији. 

Такође, не постоје постројења за третман и 

одлагање опасног отпада. Опасан отпад се при-

времено складишти у неодговарајућим складиш-

тима, од којих нека постоје и више деценија. На 

неодговарајућим локацијама одлаже се годишње 

око 5,5 милиона тона летећег пепела и шљаке из 

термоелектрана. 

Од 2000. године, значајни реформски циљеви 

у овој области остварени су уз међународну под-

ршку и помоћ. Највећи број пројеката реализован 

је у правцу јачања људских, материјалних и тех-

ничких капацитета у области заштите животне 

средине, као и пројеката директно усмерених на 

контролу и смањење загађења. 

Поред наведених регулативних реформи, неоп-

ходно је радити и на смањењу загађења земљишта, 

површинских и подземних вода и ваздуха, првен-

ствено у сектору енергетике. У складу с тим, сред-

ства и инвестиције потребно је усмерити на угро-

жене локације и приоритетне области, као што 

је загађење ваздуха из термоелектрана, третман 

отпада и др. Ове активности треба да допринесу 

остварењу средњорочних циљева у: 

систему финансирања заштите животне 

средине,

сектору енергетике,

сектору рударства,

заштити ваздуха и контроли климатских 

промена,

заштити вода и водних ресурса,

управљању отпадом,

контроли нејонизујућег зрачења.
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Кад је реч о реализацији пројеката заштите 

животне средине у Јавном предузећу Електро-

привреда Србије, треба нагласити врло успешну 

сарадњу ове компаније и Фонда за заштиту жи-

вотне средине Републике Србије у решавању и 

имплементацији пројеката у области заштите 

животне средине у Електропривреди Србије. До 

сада су директна средства која су преко овог Фон-

да уложена у разне пројекте од значаја за зашти-

ту животне средине била на нивоу од 12 милиона 

евра. 

Од 2002. године битно је смањено загађење, а 

највише се постигло у Обреновцу, где је емисија 

прашкастих материја смањена за чак 84% у одно-

су на емисију из 2002. У ТЕ „Костолац А“, која се 

налази у самом граду, ова емисија је смањена за 

54%, чиме је загађење потпуно доведено на ниво 

европских стандарда од 50 mg/Nm3. У ТЕ „Ко-

столац Б“ смањење загађења биће урађено током 

изградње система за одсумпоравање у периоду 

2008–2010/11. (инвестиција вредна 125 милиона 

евра). Такође, доста је учињено на замени систе-

ма за транспорт и одлагање пепела и шљаке. У 

ТЕ „Никола Тесла Б“ у Обреновцу већ је почела 

изградња тога система, а за обе термоелектране у 

Костолцу потписан је уговор и обезбеђена су сред-

ства. Ускоро би реализација ових пројекта треба-

ло да почне у ТЕ „Никола Тесла А“ и ТЕ „Колубара 

А“ (блок А5). Вредност ових пројеката износи 110 

милиона евра. 

До 2011. планира се потпуни завршетак рекон-

струкције електрофилтерских постројења у тер-

моелектранама Јавног предузећа Електропривре-

да Србије. Биће потребно да се у ту сврху уложи 

још 37,5 милиона евра, поред већ инвестираног 

41 милиона евра. До 2015. предвиђен је завршетак 

денитрификације димних гасова, у шта ће се уло-

жити око 83,5 милиона евра, а радиће се сукцесив-

но, и то у складу с плановима ремоната блокова у 

термоелекранама.

Поред свега овога, предстоје обимни посло-

ви у управљању отпадом, на рекултивацији 

депонија пепела и земљишта на коповима угља, 

елиминацији PCB трансформаторских уља, мони-

торингу емисија и имисија. 

Посебно сложен проблем за Електропривреду 

Србије, а и ширу друштвену заједницу, представља 

питање одлагања пепела и шљаке и њихове упо-

требе као секундарне сировине у цементној ин-

дустрији, путоградњи и грађевинарству на на-

чин како се то ради у земљама ЕУ. Тренутно, на 

депонијама ТЕ има око 200.000.000 тона пепепа и 

шљаке, а годишње пристиже нових 6.000.000 тона. 

Коришћење пепела као секундарне сировине даје 

шансу да се реши велики проблем загађења жи-

вотне средине и да се сачува земљиште у околини 

водотокова од потпуне девастације (снижења ква-

литета), као и природни ресурс (шљунак и песак). 

Исто се односи и на продукт одсумпоравања дим-

них гасова – гипс, кога ће бити око милион тона 

годишње.
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Неки показатељи стања животне средине у ЈП Електропривреда Србије 

ПРОИЗВОДЊА УГЉА

У ЈП Електропривреда Србије производња угља 

обавља се у оквиру: ПД РБ „Колубара“, ПД „ТЕ-

Табела 3

ПРОИЗВОДЊА УГЉА У 2008. ГОДИНИ

Површински коп
Производња угља (t) Производња откривке (m3/m)

План Oстварено % План Oстварено %

ДП Колубара - Површински копови

Поље Б 990 1.091.320 110 3.300.000 2.981.897 90

Поље Д 14.031.000 14.069.026 100 34.000.000 39.590.875 116

Тамнава – Источно Поље 5.317.000 5.029.341 95 5.000.000 7.998.299 160

Велики Црљени 0 0 1.000.000 1.923.670 192

Тамнава – Западно Поље 9.009.000 10.394.289 115 16.000.000 24.672.871 154

Укупно (сирови угаљ*) 29.347.000 30.583.976 104 59.300.000 77.167.612 130

ДП Колубара Прерада

сушени угаљ

Са прашином 549 602.331 110

Без прашине 506 567.05 112

ДП Костолац- Површински копови

Кленовник 120 17.82 15 500 328.359 66

Ћириковац 360 523.364 145 2.100.000 2.274.569 108

Дрмно 7.103.000 6.826.334 96 24.400.000 27.476.701 113

Укупно 7.583.000 7.367.518 97 27.000.000 30.079.629 111

ПОВРШИНСКИ КОПОВИ  
ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ   Укупно

36.930.000 37.951.494 103 86.300.000 107.247.241 124

* Укупна количина сировог угља из које се узима део за производњу сушеног угља 

КО Костолац“ и ЈП ПК „Косово“. Количине произ-

веденог сировог и сушеног угља, изузев за ЈП ПК 

„Косово“, дате су у табели 3.



42 ЗЕЛЕНА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ



43ЗЕЛЕНА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Електрична енергија производи се у термоелек-

транама ПД ТЕ „Никола Тесла“, ПД „ТЕ-КО Косто-

лац“, ПД „Панонске TE-TO“, ЈП ТЕ „Косово“ и у 

хидроелектранама ПД „ХЕ Ђердап“, ПД „Дринско- 

-Лимске хидроелектране“. 

Подаци о производњи електричне енергије, из-

узев за ЈП ТЕ „Косово“, дати су у табели 4.

Табела 4

ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2008. ГОДИНИ  

Објекат Блок
Електрична енергија у GWh

на генератору на прагу

ПД ТЕ Никола Тесла

ТЕ Никола Тесла 

A1 - A2 2 661 2 467

A3 - A5 6 753 6 210

A6 1 111 1 003

ТЕ Никола Тесла Б Б1 - Б2 8 846 8 377

ТЕ Колубара 
A1 - A4 503 473

A5 676 618

ТЕ Морава A 681 636

Укупно 21 231 19 784

ПД ТЕ-КО  Костолац

ТЕ Костолац  A
A1 620 552

A2 1 432 1 314

ТЕ Костолац Б 
Б1 1 572 1 423

Б2 1 758 1 589

Укупно 5 382 4 878

ПД Панонске ТЕ-ТО   

ТЕ-ТО Нови Сад 293 262

ТЕ-ТО Зрењанин 109 101

ТЕ-ТО Сремска Митровица 4 4

Укупно 406 367
Укупно  ТЕ и ТЕ-ТО 27 019 25 029

Хидроелектране   

ПД ХЕ Ђердап 7 224 7 187

ПД Дринско- Лимске ХЕ 2 857 2 824

Укупно ХЕ 10 081 10 011

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ – Укупно 37 100 35 040
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Према пакету закона о заштити животне среди-

не који су ступили на снагу крајем 2004. године, 

обавеза ЈП Електропривреда Србије је да ускла-

ди рад својих објеката са одредбама Закона о 

интегралној превенцији и контроли загађења до 

2015. године. То значи да и према националним 

прописима, који се усаглашавају са регулативом 

ЕУ, у новим објектима, као и у објектима који се 

ревитализују, морају да се примене савремене 

мере заштите, односно да се уграде постројења за 

одсумпоравање димних гасова и електрофилтери 

високе ефикасности. Такође, обавезна је и при-

мена мера за смањење настајања азотних оксида, 

затим уградња постројења за пречишћавање от-

падних вода, као и увођење нових, са становиш-

та заштите животне средине, повољних решења 

транспорта и одлагања пепела и сличног.

Планирано је да се у ЈП Електропривреда Србије 

до 2015. године уложи око 1,2 милијарде евра за 

пројекте заштите животне средине, од чега највећи 

део у термоелектранама и термоелектранама-

-топланама. При томе, треба имати у виду да 

ће се реализацијом ових пројеката обезбедити 

испуњење законских обавеза, што несумњиво 

представља значајан допринос укупној заштити 

животне средине у Србији. Међутим, чињеница 

је да реализација ових пројеката неће довести до 

повећања производње електричне енергије, већ 

до њеног смањења производње (немогућност рада 

термоелектрана у време захвата, као и повећање 

сопствене потрошње током експлоатације, пре 

свега, због рада постројења за одсумпоравање 

димних гасова) и повећања трошкова производње 

електричне енергије.

У термоелектранама и термоелектранама– 

-топланама током периода 2007–2015. предвиђена 

је реализација следећих активности:

Програми и пројекти у области заштите животне средине термоелектрана 
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ради смањења аерозагађења:

- уградња опреме за континуални мо-

ниторинг, смањење емисије/имисије и 

побољшање стања квалитета ваздуха;

- реконструкција електрофилтера у 

складу са ЕУ нормама (ГВЕ = 50 mg/m3 

чврстих честица) на блоковима који се 

рехабилитују;

- примена примарних мера за смањење 

концентрације азотних оксида у дим-

ним гасовима у складу са ЕУ нормама 

(ГВЕ = 200 mg/m3 азотних оксида) на 

блоковима који се ревитализују;

- увођење постројења за одсумпоравање 

димних гасова ТЕ у складу са ЕУ нор-

мама (ГВЕ = 400 mg/m3 сумпорних ок-

сида);

- праћење рада на повећању ефикасно-

сти производње (смањење специфичне 

потрошње) са аспекта заштите животне 

средине;

- подржавање програма топлификације 

из термоелектрана са аспекта заштите 

животне средине;

- унапређење постојећих и увођење нових 

технологија транспорта и одлагања пе-

пела и шљаке (мешањем пепела и воде у 

односу 1:1), као и замена постојећих но-

вим системима за транспорт и одлагање 

пепела;

- рекултивација депонија пепела у складу 

са посебним програмом;

- поштовање свих норми заштите живот-

не средине при градњи нових објеката и 

блокова.

у заштити вода:

- смањење количине и пречишћавање 

отпадних и зауљених отпадних вода;

- контрола квалитета испуштених 

вода и праћење њиховог утицаја на 

реципијенте;

- увођење нових технологија транспорта 

и одлагања пепела којим се минимизи-

ра негативан утицај на загађивање вода 

(површинских и подземних);

- израда водених завеса бунара око 

депонија ради заштите подземних вода 

и земљишта у околини.

ради укупних ефеката:

- економска валоризација коришћења 

пепела и шљаке као секундарне сирови-

не у цементној индустрији, путоградњи 

и сл.;

- пројекат увођења ЕМS (Enviroment 

Management System) и управљања за-

штитом животне средине.

Процена потребних средстава за усаглашавање 

рада блокова термоелектрана ЈП Електропривре-

да Србије са захтевима регулативе Европске уније, 

односно домаћих закона из области заштите жи-

вотне средине је дата у Анексу I. 

У табели 5 паралелно је приказан преглед 

процењене емитоване количине штетних материја 

укупно за све термоелектране ЈП Електропривре-

да Србије на годишњем нивоу (при раду од 6.000 

сати), као и количине после модернизације којом 

би се емисија штетних материја свих блокова све-

ла на ниво дозвољен регулативом ЕУ.
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Табела 5. Емисије из постројења ЈП Електропривреда Србије

Врста емисије
Укупна емисија из ТЕ ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ (t/години)

стање без изведених захвата стање после изведених захвата

Честице 66.900 5.850

SО
2

360.440 40.720

NО
x

43.200 16.350

Високе емисије азотних оксида (до 500 mg/m3 

на појединим блоковима, при чему је на свим из-

над прописане границе) захтевају примену при-

марних мера за смањење емисије NO
x
 из ТЕ ЈП 

Електропривреда Србије и довођење у прописане 

оквире (ГВЕ = 200 mg/m3). 

Већи садржај сумпора у лигниту из Костолач-

ког угљеног басена (око 1,30%) у односу на Ко-

лубарски (0,45%) утицао је на одлуку да се прво 

постројење за одсумпоравање димних гасова из-

гради у ТЕ „Костолац Б“. Радови ће се обавити 

током 2009–2011. године под претпоставком да се 

обезбеди сва потребна документација (започета је 

израда инвестиционо-техничке документације). 

После тога, постројење за одсумпоравање димних 

гасова изградиће се у ТЕ „Никола Тесла Б“, у пери-

оду 2010–2013. година, а затим следе ТЕ „Никола 

Тесла А5 и А6“, у периоду 2011–2013. година и ТЕ 

„Никола Тесла А3 и А4“, 2012–2014. година. Када 

је реч о постројењима за одсумпоравање на оста-

лим блоковима у ТЕ ЈП Електропривреда Србије 

(ТЕ „Никола Тесла А1 и А2“, ТЕ „Колубара А5“, 

ТЕ „Костолац А1 и А2“ и ТЕ „Морава“), одлука 

о њиховом усаглашавању са захтевима из закона 

донеће се у зависности од њиховог предвиђеног 

ангажовања у наредном периоду. 

Oд мера за смањење негативног утицаја рада 

термоелектрана на животну средину треба истаћи 

и пројекте реконструкције система транспорта и 

одлагања пепела и шљаке применом унапређене 

технологије (угушћена пулпа са односом воде и 

пепела 1:1). За ТЕ „Костолац Б“ 2006. године угово-

рена је замена система транспорта пепела и шљаке 

(угушћена пулпа 1:1) у вредности од 21,4 милио-

на евра, која се финансира из кредита EBRD I. 

Реализација тог пројекта је у току. Замена система 

транспорта пепела и шљаке (угушћена пулпа 1:1) 

за ТЕ „Никола Тесла Б“ финансира се донацијом 

Европске агенције за реконструкцију (EAR) у из-

носу од 27,5 милиона евра. И тај пројекат је у току. 

Замена система транспорта пепела и шљаке новим 

системом (угушћена пулпа 1:1) у ТЕ „Костолац А“ 

завршиће се до краја 2009. године и финансираће 

се из кредита KfW IV, у износу од 18 милиона 

евра. У ТЕ „Никола Тесла А“ предвиђена је замена 

система транспорта пепела и шљаке до 2011. годи-

не (инвестициона документација у фази израде), 

при чему су потребна средства процењена на 40 

милиона евра, а још увек није дефинисан извор 

финансирања.
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До сада урађено на пројектима заштите животне средине у термоенергетским постројењима  
Електропривреде Србије у периоду 2003–2007. година

Решавање акутних проблема у области заштите животне средине у термоенергетском сектору ЈП Елек-

тропривреда Србије систематизовано је у четири основне групе пројеката:

Пројекат I  Реконструкција или замена постојећих електрофилтера на блоковима ТЕ    

Пројекат II Примарне мере за смањење емисија NO
x
 из блокова ТЕ    

Пројекат III Одсумпоравање димних гасова на блоковима ТЕ (ОДГ)    

Пројекат IV Реконструкција система за транспорт и одлагање пепела и шљаке на депонију пепела - увођење нове 

технологије  
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Реализоване мере заштите животне средине – ваздуха у периоду 2004–2008. година

Пројекат I Реконструкција или замена постојећих електрофилтера  на блоковима ТЕ

Термоелектрана Почетак реализације Средства  у Є Извор финансирања

ТЕ Никола Тесла  А - блок А5 2004 3.700.000 Електропривреда Србије

ТЕ Никола Тесла  А - блок А2 2005 3.500.000 Електропривреда Србије - Пољски кредит 

ТЕ Никола Тесла  А - блок А1 2006 5.000.000 Електропривреда Србије и Фонд за ЗЖС РС

ТЕ Никола Тесла  А - блок А4 2007 6.000.000 Електропривреда Србије и Фонд за ЗЖС РС

ТЕ Колубара А - блок А5 2008 5.100.000 Електропривреда Србије и Фонд за ЗЖС РС

ТЕ Костолац А - блок А2 2006 5.400.000 донација EAR

ТЕ Костолац А - блок А1 2005 2.500.000 Електропривреда Србије

Укупно 31.200.000

Постигнути и очекивани ефекти реализованих 

мера заштите ваздуха:

испуњење законских прописа ЕУ за смањење 

емисије честица (ГВЕ = 50 mg/m3);

смањење годишње емисије честица у ваз-

дух: 88% укупна емисија ТЕНТ А и Б и 54% 

укупна емисија ТЕ „Костолац А и Б“;

смањење загађености ваздуха у околини 

Обреновца, Костолца и околних насеља.

Пројекат IV     
Реконструкција система за транспорт и одлагање пепела и шљаке на депонију пепела - 
увођење нове технологије

Термоелектрана
Почетак реализације/

Завршетак реализације
Средства  у Є Извор финансирања

ТЕ Никола Тесла Б 2006/2009 30.000.000 Донација EAR

ТЕ Костолац Б 2007/2009 23.500.000 Електропривреда Србије - Кредит EBRD

ТЕ Костолац А 2009/2011 13.000.000 Електропривреда Србије - Кредит KfW

ТЕ Колубара А 2008/2009 15.000. 000 Фонд за ЗЖС РС и Електропривреда Србије

У к у п н о 81.500.000

Реализација ових пројеката је у току, а заврше-

так се очекује до краја 2009. године.

Очекивани ефекти: Заштита вода и заштита 

ваздуха.
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Увођење Environmental Management System (EMS) ISO 14001 у Електропривреди Србије

Јавно предузеће Електропривреда Србије, у 

сарадњи са Европском агенцијом за реконструк-

цију (EAR) започела је увођење Environmental 

Management Systemа (EMS) ISO 14001. До сада 

је EMS уведен и сертификован у ПД „ТЕ Нико-

ла Тесла“, ПД „ХЕ Ђердап“, ПД „Панонске ТЕ-

ТО“ и ПД „Електросрбија“. До краја 2009. године 

очекује се сертификација у ПД „РБ Колубара“, ПД 

„ТЕ-КО Костолац“, ПД „Електровојводина“, ПД 

„Електродистрибуција Београд“ и ПД „Дринско-

-Лимске хидроелектране“. 





СТАЊЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ 
СРБИЈЕ У 2008. ГОДИНИ 

(ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР)
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Емисија штетних материја из термоелектрана ЈП Електропривреда Србије

У табели 6 дати су подаци о укупној количини 

штетних материја по привредним друштвима, из-

узев за ЈП ТЕ „Косово“.

Табела 6

ШТЕТНЕ МАТЕРИЈЕ – КОЛИЧИНЕ

Термоенергетска ПД
t / година

Честице SО
2

NO
x

CO
2
 x 103

ПД ТЕ НиколаТесла 15.306 153.916 40.638 23.018

ПД ТЕ-КО Костолац 8.263 108.960 17.362 5.748

ПД  Панонске ТЕ-ТО 662 1.111 30 353

Укупно 24.231 263.987 58.030 29.119
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ПД ТЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“

У Привредном друштву Термоелектране „Нико-

ла Тесла“ у Обреновцу постоје следеће термоелек-

тране:

ТЕ „Никола Тесла А“, 

ТЕ „Никола Тесла Б“, 

ТЕ „Колубара А“,

ТЕ „Колубара Б“ - објекат у изградњи,

ТЕ „Морава“.

МОНИТОРИНГ И УТИЦАЈ НА ОКОЛИНУ

ВАЗДУХ

УСАГЛАШАВАЊЕ РАДА ЕЛЕКТРОФИЛТЕРА  

СА ЗАХТЕВИМА РЕГУЛАТИВЕ ЕУ

Електрофилтери блокова А1, А2, А4 и А5 ТЕ 

„Никола Тесла А“, после обављених реконструк-

ција, усаглашени су са захтевима регулативе EУ за 

смањење емисија прашкастих материја. 

Усаглашавање рада електрофилтера блокова А3 

и А6 ТЕ „Никола Тесла А“ и блокова Б1 и Б2 ТЕ 

„Никола Тесла Б“, затим блока А5 ТЕ „Колубара 

А“ и блока А ТЕ „Морава“, са захтевима регула-

тиве EУ за смањење емисија прашкастих материја 

планирано је за период 2009-2010. година.

ПЕРИОДИЧНА МЕРЕЊА ЕМИСИЈЕ ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА

Карактеристике емисија из димњака дају се, за 

сваку ТЕ посебно, на основу резултата мерења која 

обавља овлашћена институција према Програ-

му мерења из периодичних испитивања емисија 

штетних материја у ваздух. 

У току 2008. године урађена су периодична 

мерења емисије штетних материја у ваздух на свим 

електрофилтерима блокова ТЕ „Никола Тесла А“ 

(сем блока А4), ТЕ „Никола Тесла Б“, ТЕ „Колуба-

ра А“ и ТЕ „Морава“. У табели 7 даје се преглед 

резултата мерења емисије у ваздух по блоковима 

ТЕ. 

Упоређивањем резултата мерења са домаћом и 

регулативом EУ дозвољеним граничним вредно-

стима емисија (ГВЕ) може се закључити:

емисија SО
2
 на свим блоковима ТЕ је изнад 

ГВЕ домаће и регулативе EУ;

емисија CO је у оквиру ГВЕ домаће регула-

тиве; 

емисија прашкастих материја је знатно из-

над ГВЕ домаће и регулативе EУ, изузев бло-

ка A4 и А5 ТЕ „Никола Тесла А“; 

емисија NO
x
 је у оквиру ГВЕ домаће регула-

тиве, изузев за блокове А2, А4, А5 ТЕ „Ни-

кола Тесла А“, блок Б1 ТЕ „Никола Тесла Б“, 

блок А5 ТЕ „Колубара А“ и блок ТЕ „Мо-

рава“.
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Табела 7

ПД ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА

ЕМИСИЈА ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА - ПЕРИОДИЧНА МЕРЕЊА  

Огранак привредног друштва 
/Објекат

ТЕ Никола Тесла А
ТЕ Никола 

Тесла Б
ГВЕ

Блокови А1 А2 А3 А4 А5 А6 Б1 Б2 ГВЕ1 ГВЕ2

(mg/m3)

SО
2

2185 1407 1546 1603 2455 1898 1360 1504 650 400

NO
x

407 514 399 464 472 327 508 443 450 500

CO 43 64 140 113 79 41 39 33 250 -

Прашкасте материје 276 109 183 48 41 157 54 156 50 50

Огранак привредног друштва 
/Објекат

ТЕ Колубара А ТЕ Морава

Блокови
А1-A4

ГВЕ

A5 А

ГВЕ

ГВЕ1 ГВЕ2 ГВЕ1 ГВЕ2

(mg/m3)

SО
2

1898 - 2582 1450 1700 -2000 2924 2082 650 400
NO

x
428 - 519 800 600 485 583 450 500

CO 43 - 62    250 - 51 70 250 -

Прашкасте материје 211 - 1893 100 100 425 484 50 50

1 Правилник о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података („Сл. гласник РС“, бр. 30/97).

2 Директива 2001/80/EC - ограничење емисије штетних материја у ваздух из великих ложишта.
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Уочава се да су у току 2008. године, када је из-

вршено мерење, концентрације прашкастих мате-

рија из реконструисаних електрофилтера блокова 

А1 и А2 биле изнад гарантованих вредности од 

50 mg/m3. Одступања су била највећа на електро-

филтеру блока А1, што се доводи у везу са ви-

соким температурама димног гаса и повећаном 

количином димног гаса. У наредном периоду 

испитаће се сви параметри који утичу на ефикас-

ност рада ових електрофилтера, како би се пред-

узеле одговарајуће мере за њихов рад у оквиру 

пројектованих вредности.

Приликом пројектовања и изградње блокова ТЕ 

„Никола Тесла А и Б“ нису биле предузете мере 

за смањење емисије сумпорних оксида, те због 

тога концентрација сумпор-диоксида у димном 

гасу знатно премашује домаћом и регулативом 

EУ дозвољене вредности (ГВЕ). Ради довођења 

концентрације емисије сумпорних оксида на ниво 

од 400 mg/m3, у складу са одредбама Директиве 

2001/80/EC, планирано је да се до 2015. године 

уграде постројења за одсумпоравање димних га-

сова.

Такође, нису предузете мере ни за смањење 

емисија азотних оксида, па и концентрације 

азотних оксида у димном гасу знатно премашују 

дозвољене вредности (ГВЕ). Да би се концентрације 

емисије азотних оксида довеле на ниво од  

200 mg/m3,  планирано је да се до 2015. године уве-

ду примарне мере за смањење емисија на блокови-

ма А3 - А6 ТЕ „Никола Тесла А“ и блоковима ТЕ 

„Никола Тесла Б“.

КОНТИНУАЛНА МЕРЕЊА ЕМИСИЈЕ ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА

У току 2009. године, у складу са захтевима Пра-

вилника о граничним вредностима емисије, начи-

ну и роковима мерења и евидентирања података 

(„Сл. гласник РС“, бр. 30/97), уграђена је мерна 

опрема на:

блоку А6 ТЕ „Никола Тесла А“ - мерење SO
2
, 

NO
x
, CO, O

2
,

која је заједно са мерном опремом на следећим 

блоковима:

блоку А3 и А4 ТЕ „Никола Тесла А“ - мерење 

SO
2
, NO

x
, CO, O

2
, 

блоку А1 и А2 ТЕ „Никола Тесла А“ - мерење 

честица, 

блоку А5 ТЕ „Никола Тесла А“ - мерење че-

стица и гасова SO
2
, NO

x
, CO, O

2 

планирана за мерење емисије наведених штет-

них материја у димним гасовима ове ТЕ.

Започета је израда пројекта Идејно решење  

уградње опреме за континуално мерење емисије 

штетних и опасних материја у ваздух, са анали-

зом варијантних решења за избор мерних места 

у ТЕ „Никола Тесла Б“, ТЕ „Колубара А - блок А5“ 

и ТЕ „Морава“. Према овом пројекту, потребно 

је набавити, уградити и пустити у рад опрему за 

континуално мерење емисије SО
2
, NО

x
, CО, О

2
 и 

прашкастих материја у ваздух на блоковима Б1 и 

Б2 ТЕ „Никола Тесла Б“, ТЕ „Колубара - блок А5“, 

а за ТЕ „Морава“ покренут је поступак за набавку 

наведене опреме.

У наредном периоду потребно је:

допунити или кориговати софтверски про-

грам за статистичку обраду података о 

континуалним мерењима емисије SО
2
, NО

x 

(NО
2
), CО и прашкастих материја, како би 

се из статистичке обраде при прорачуну 

средњих вредности изузели подаци који 

нису валидни;
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извршити набавку и уградњу преостале по-

требне опреме за континуално мерење гасо-

ва и прашкастих материја, и то на ТЕ „Ни-

кола Тесла А“:

а) мерење емисије гасова SО
2
, NО

x
, CО, О

2
 

на блоковима А1 и А2, 

б) мерење прашкастих материја на блоко-

вима А3, А4 и А6, 

којом ће се обезбедити континуално мерење 

емисије штетних материја у ваздух на свим блоко-

вима ТЕ „Никола Тесла А“. 

УВОЂЕЊЕ АКВИЗИЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА  

КОНТИНУАЛНИ НАДЗОР РАДА ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКИХ 

СЕКЦИЈА ТЕ „КОЛУБАРА А“ И ОПЕРАТИВНА ПРИМЕНА 

ДОБИЈЕНИХ ПОДАТАКА 

Ради смањења емисије честица електрофилтер-

ског пепела у околину преко димњака TE „Колу-

бара“, у 2006. години урађени су Идејни и Главни 

пројекат за систем надзора рада електрофилтера 

и мерења температуре спољног ваздуха, правца и 

брзине ветра у ТЕ „Колубара“. 

У току 2008. године, започета је набавка мер-

не опреме, која ће бити уграђена у складу са 

решењима датим у пројекту.

УВОЂЕЊЕ ИНТЕГРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА КОНТИНУАЛНО 

ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА ТЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“ НА КВАЛИТЕТ 

ВАЗДУХА У ОБРЕНОВЦУ И ОКОЛНИМ НАСЕЉИМА 

Пуштен је у пробни рад интегрални систем за 

континуално праћење утицаја ТЕ „Никола Тес-

ла“ на квалитет ваздуха у Обреновцу и околним 

насељима, и то прва фаза, којом је обухваћено 

праћење загађења чврстим честицама. Истовреме-

но, обављена је и обука запослених за коришћење 

овог система. У току је отклањање проблема у 

раду мерне опреме, који су настали због сметњи 

на напајању електричном енергијом.

Овим пројектом омогућује се примена Гаусовог 

модела расподеле, помоћу којег се прати транспорт 

чврстих честица у простору и времену. Интегрални 

систем ће омогућити систематско праћење утицаја 

ТЕНТ-а на квалитет ваздуха (загађење честицама), 

као и објективно и благовремено информисање 

јавности о квалитету ваздуха у Обреновцу и 

околним насељима, што је један од предуслова за 

предузимање одговарајућих мера заштите.
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ЕМИСИЈА ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ

У табели 8 дат је преглед годишњих емисија че-

стица, SO
2
, NO

x
, CO и CO

2
.

Табела 8

ПД ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА

ЕМИСИЈА ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ

Огранак привредног друштва / Објекат
t/година

Честице SO
2

NO
x

CO
2
 x 103

ТЕ Никола Тесла А
Блок А1 1 760 13 971 2 605 1 535

Блок А2 521 6 824 2 478 1 391

Блок А3 1 615 13 673 3 529 2 323

Блок А4 528 12 272 3 549 2 640

Блок А5 334 26 865 5 182 2 396

Блок А6 669 8 103 1 395 1 197

У к у п н о 5 427 81 707 18 738 11 482

ТЕ Никола Тесла Б
Блок Б1 1 009 25 351 9 485 4 956

Блок Б2 2 564 24 759 7 777 4 258

У к у п н о 3 574 50 110 17 263 9 214

ТЕ Колубара А
Блок А1 221 2 338 531

Блок А2 1 510 1 408 239

Блок А3 292 557 145

Блок А4 1 438 1 970 396

Блок А5 1 409 9 578 1 585 838

ТЕ Колубара Б - објекат у изградњи
У к у п н о 4 870 15 851 2 896 1 629

ТЕ Морава
Блок А1 1 436 6 248 1 742 694

У к у п н о 1 436 6 248 1 742 694

У К У П Н О 15 306 153 916 40  638 23 018
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ВОДА

Сви блокови имају проточни систем хлађења, 

осим ТЕ „Колубара А“, која има рециркулациони 

систем хлађења (торњеве).

Термоелектране „Никола Тесла А и Б“ за хлађење 

користе воду реке Саве. Отпадне воде се испуштају 

у реку Саву и не ремете другу класу реципијента.

Термоелектрана „Колубара А“ као систем 

хлађења има расхладне торњеве, а користи воду 

реке Колубаре за припрему техничке воде. Отпад-

не воде се преко канала Баре испуштају у реку Ко-

лубару и не ремете другу класу реципијента.

Термоелектрана „Морава“ користи за хлађење 

воду реке Мораве. Отпадне воде се испуштају у реку 

Мораву и не ремете другу класу реципијента.

КОЛИЧИНЕ ВОДА

У табели 9 дат је преглед биланса вода.

Табела 9

ПД ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА

КОЛИЧИНЕ ВОДА

Огранак привредног 
друштва / Објекат

Водозахват Испуштене отпадне воде

Коришћене количине
m3 /год x 103

Дозвољене 
количине

m3 /год x103

Повратна 
расхладна

год

Отпадне 
воде у
Канал 

Баре
год

Преливне и 
дренажне 

са депоније 
пепела

год

Санитарне 
отпадне 

год
Површинске Подземне* Површинске

ТЕ Никола Тесла А 1 005 034 879 1 194 090 979 558 24 412 235

ТЕ Никола Тесла Б 1 055 858 479 1 077 489 1 035 083 19 773 247

ТЕ Колубара А 5 840 6 267 820 540 383

ТЕ Колубара Б - објекат у изградњи

ТЕ Морава 88 145 52 108 913 85 748 2 397 8

У  к  у  п  н  о 2 154 877 1 410 2 386 759 2 100 389 820 47 122 873

* За потребе припреме технолошке воде.
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ПОБОЉШАЊА РАДИ СМАЊЕЊА УТИЦАЈА ОТПАДНИХ 

ВОДА НА ПОВРШИНСКЕ И ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ

ТЕ „НИКОЛА ТЕСЛА Б“

У току 2008. године настављене су актив-

ности на увођењу нове технологије транспор-

та и одлагања пепела на ТЕ „Никола Тесла Б“. У 

складу са урађеном инвестиционо-техничком 

документацијом за реализацију овог пројекта, уго-

ворена је набавка и уградња опреме са извођачем 

радова и испоручиоцем опреме за реконструкцију 

постојећег система - „Енергоинвестом“ у Сарајеву. 

Први су радови почели и обухватају изградњу си-

лоса за одлагање сувог пепела и монтажу цеви за 

транспорт густе мешавине пепела и шљаке.

Прелазак на нову технологију - маловодни 

транспорт и одлагање пепела и шљаке - планира 

се до краја 2009. године.

Измена постојеће технологије хидрауличког 

транспорта пепела и шљаке, технологијом мало-

водног транспорта (однос пепела и воде 1:1) 

омогућиће смањење негативног утицаја депонија 

ТЕНТ Б на животну средину. 

Очекивани ефекти:

а) смањење количине водe потребне за транс-

порт пепела и шљаке;

б) смањење количине отпадних вода са 

депоније;

в) побољшање квалитета површинских и под-

земних вода;

г) смањење укупне количине пепела одло-

женог на депоније - дужи век коришћења 

депоније;

д) уштеда финансијских средстава; 

ђ) остварење економске добити;

е) побољшање квалитета ваздуха у Обренов-

цу и околним насељима.

Јавно предузеће Електропривреда Србије је са 

„Енергопројектом-Ентелом“ склопила уговор за 

израду студије „Билансирање отпадних вода ТЕ 

и ТЕ-ТО ЈП Електропривреда Србије, ТЕ 'Никола 

Тесла А и Б'“. У току 2008. године урађен је први 

део ове студије, за ТЕ „Никола Тесла Б“, а заврше-

так другог дела, за ТЕ „Никола Тесла А“, очекује се 

у току 2009. године. 

Основни циљеви студије:

уврђивање потенцијалних опасности од на-

станка отпадних вода током експлоатације 

ТЕНТ Б по квалитет животне средине у 

околини, имајући у виду да се локација ТЕ 

налази у ужој зони санитарне заштите из-

воришта за снабдевање водом за пиће града 

Београда;

одређивање токова отпадних вода у окви-

ру ТЕ, у смислу њиховог даљег коришћења 

или рециркулације, односно неопходно-

сти третмана пре испуштања у природни 

реципијент;

дефинисање потребних постројења за 

третман отпадних вода и предлог њихових 

концепцијских решења.

Сходно дефинисаним циљевима, као основни 

задаци студије идентификовани су:

утврђивање места настанка отпадних вода 

у оквиру појединих система електране;

утврђивање узрока настанка отпадних вода; 

утврђивање карактеристика и количина от-

падних вода;

предлог начина смањења или спречавања 

постојећих узрока настанка отпадних вода;

одређивање оптималног каналисања и 

сакупљања отпадних вода у оквиру елек-

тране;

дефинисање потребног пречишћавања от-

падних вода.
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ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Предметна студија треба да буде подлога за 

израду техничке документације за постројења 

за третман отпадних вода, која ће се у наредном 

периоду изградити на ТЕНТ Б, како би се рад ТЕ 

ускладио са регулативом која се односи на за-

штиту животне средине. У том смислу, резултати 

студије дати су као:

сумарни биланс отпадних вода које настају 

у ТЕНТ Б;

предлог активности које треба спровести 

на ТЕНТ Б ради смањења количина отпад-

них вода; 

предлог активности које треба спровести 

на ТЕНТ Б у погледу сагледавања потреба 

за изградњом постројења за третман отпад-

них вода (на нивоу концепцијског решења), 

а ради усаглашавања са захтевима важеће 

регулативе и на бази усвојених референт-

них критеријума.

ТЕ „НИКОЛА ТЕСЛА A“

Настављене су и активности на изради по-

требне инвестиционо-техничке документације за 

реализацију замене постејећег и увођење новог си-

стема транспорта и одлагања пепела на депонију 

пепела ТЕ „Никола Тесла A“.

Израда студије оправданости са идејним 

пројектом реконструкције система за прикупљање, 

припрему, транспорт и одлагање пепела и шљаке 

ТЕ „Никола Тесла A“, са студијом о процени 

утицаја на животну средину, у завршној је фази.

У току је израда и студије „Билансирање отпад-

них вода ТЕ и ТЕ-ТО ЈП Електропривреда Србије, 

ТЕ 'Никола Тесла А и Б'“.

С обзиром на то да је у току израда идејног 

пројекта реконструкције система пепела и шљаке, 

концепцијско решење третмана и испуштања 

значајног дела отпадних вода зависиће од решења 

у идејном пројекту, као и на ТЕНТ Б.

Према „Сводном плану заштите и унапређења 

животне средине за период 2008-2015. година“, 

планирано је да се до краја 2011. уради студија 

оправданости са идејним пројектом и студијом 

о процени утицаја третмана отпадних вода за ТЕ 

„Никола Тесла А и Б“ на животну средину.

ОТПАД

Подаци о контроли и праћењу насталог отпада 

у 2008. години, који се обављају у складу са закон-

ским обавезама, приказани су у табели 10.
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Табела 10 

ПД ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА

ЛИСТА ОТПАДА

Ре
дн

и 
бр

ој

Званична номенклатура Правилника Сл.гл.РС, бр. 55/2001
(Листа отпада ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ)

Је
ди

ни
ца

 м
ер

е ПД ТЕ Никола Тесла

ОПД  ТЕНТ А ОПД  ТЕНТ Б

Назив Шифра Количине насталог отпада

1 Шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04) 100101 t 1920000 1792000

2 Отпади који нису другачије специфицирани 100199 t 0.5 3

3 Остале емулзије 130802 t 120 130

4 Пластична амбалажа 150102 t 4.05 1.9

5 Метална амбалажа 150104 t 0 4

6 Метална амбалажа 150104 t 3 1

7

8

Апсорбенти, материјали за филтере (укључујући филтере за уља који нису 

другачије специфицирани) крпе за брисање и заштитна одећа који су 

контаминирани опасним супстанцама 

150202 t

3.6 

 

10

0 

 

0

9 Потрошене гуме 160103 t 2 0.5

10 Оловне батерије 160601 t 0.78 12

11 

12
Дрво 170201 t

0 

5

600 

0

13 Пластика 170203 t 10 0

14 

15
Бакар бронза месинг 170401 t

41.18 0 

0

16 

17
Алуминијум 170402 t

20 

3

0 

0.2

18 

19 

20 

21

Гвожђе и челик 170405 t

175 

634 

200 

1556

110 

150 

250 

360
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НапоменаОПД Колубара ОПД Морава ПД Укупно

327000 108000 4147000 Пепео и шљака од угља са депоније пепела

0.5 0.25 4.25 Отпадна гумена транспортна трака

3 12 265 Отпадна мешана коришћена уља

0.45 0.3 6.7 Отпадна пластична контаминирана амбалажа од хидразина

0 0.1 4.1 Отпадна метална амбалажа од упот.уља и мазива - неоштећена

0 0.075 4.075 Отпадна метална амбалажа од упот.уља и мазива - оштећена

0 

 

0

0 

 

0

3.6 

 

10

Отпадно адс. средство BENTOSORB H са уљем 

 

Отпадно адс. средство EKOPET 21  са уљем

0 0 2.5 Отпадне пнеуматске гуме

0 0.77 13.55 Отпад и остаци од оловних акумулатора

0 

0

0 

1.5

600 

6.5

Отпадни дрвени железнички прагови 

Отпадно дрво за огрев

0 0.35 10.35 Отпадна мешана пластика

0 

0

10.3 

15

51.48 

15

Отпадни бакарни каблови 

Отпадне кондезаторске цеви CuZn28Sn1

0.4 

1

0.5 

0

20.9 

4.2

Отпадни алуминијумски каблови 

Отпадни алуминијумски лим

14.9 

99.2 

1.5 

0

20.75 

22.92 

11.2 

0

320.65 

906.12 

462.7 

1916

Отпадне ударне плоче 

Отпадно гвожђе преко 5мм дебљине 

Отпадно гвожђе до 5мм дебљине 

Отпадни цевни систем котла 14MoV63
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ПД ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА

ЛИСТА ОТПАДА

Ре
дн

и 
бр

ој

Званична номенклатура Правилника Сл.гл.РС, бр. 55/2001
(Листа отпада ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ)

Је
ди

ни
ца

 м
ер

е ПД ТЕ Никола Тесла

ОПД  ТЕНТ А ОПД  ТЕНТ Б

Назив Шифра Количине насталог отпада

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29

Гвожђе и челик 170405 t

642 

0 

100 

300 

0 

53.56 

5.3 

0

600 

2.74

400

80

0

2

0

8

30 Изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03 170604 t 10 193

31 Засићене или потрошене смоле за јоноизмењиваче 190905 t 37.05 2

32 Метали који садрже гвожђе 191202 t 0 0

33
Одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 

20 01 21 и 2001 23 која садржи опасне компоненте
200135 3672 0

УКУПНО t 1923939.69 1794910.34

1) Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина („Сл. гласник РС“, бр. 55/01)

2) Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја ( „Сл. лист СРЈ“ , бр.12/95)

3) Уредба о управљању отпадним уљима („Сл. гласник РС“, бр.60/08)

4) Уредба о начину и поступцима управљања отпадом који садржи азбест  („Сл. гласник РС“, бр.60/00)

Табела 10 (наставак)

ПРИГОВОРИ ЈАВНОСТИ

Највише приговора на рад термоелектрана 

било је због негативног утицаја депоније пепела 

на загађивање ваздуха и вода у непосредној око-

лини, као и због изливања уља у реципијент.
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НапоменаОПД Колубара ОПД Морава ПД Укупно

0 

0

0

0.2

0

18

0

12.3

0 

0

0

0

2.8

0

0

17.5

1242 

2.74

500

380.2

2.8

73.56 

5.3

37.8

Отпадно гвоздено саће 

Отпадни колосечни прибор

Отпадне железничке шине

Отпадни поцинковани лим

Отпадне котловске ЕЦО цеви

Отпадни сиви лив

Отпадни расходовани алат

Отпадни челични лив

3 0 206 Отпадна минерална камена вуна

4.41 0 43.46 Регенерисана отпадна јонска маса од ХПВ-а

0.7 0 0.7 Отпадне електроде

0 0 3.672 Отпадни делови рачунара

327159.56 108116.32 4154125.91
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ПД „ТЕ-КО КOСТOЛАЦ“

У оквиру овог предузећа налазе се термоелек-

тране: 

ТЕ „Костолац А“,

ТЕ „Костолац Б“.

МОНИТОРИНГ И УТИЦАЈ НА ОКОЛИНУ

ВАЗДУХ

УСАГЛАШАВАЊЕ РАДА ЕЛЕКТРОФИЛТЕРА СА  

ЗАХТЕВИМА РЕГУЛАТИВЕ EУ 

Електрофилтери блока А1 и А2 ТЕ „Костолац А“ 

усаглашени су, после обављених реконструкција, 

са захтевима регулативе EУ за смањење емисија 

прашкастих материја. Усаглашавање рада елек-

трофилтера блока Б1 и Б2 ТЕ „Костолац Б“ са зах-

тевима регулативе EУ за смањење емисија праш-

кастих материја планирано је за период 2009-2010. 

године.

УСАГЛАШАВАЊЕ ЕМИСИЈЕ СУМПОРНИХ ОКСИДА СА 

ЗАХТЕВИМА ДОМАЋЕ И РЕГУЛАТИВЕ EУ

Према резултатима урађених студија, ТЕ „Ко-

столац Б“ одређена је за први објекат чије ће се 

емисије SO
2
 усагласити са захтевима домаће и ре-

гулативе EУ. Од уградње постројења за одсумпо-

равање димних гасова блокова ове термоелектра-

не очекује се највећи ефекат на смањење емисије 

ових оксида, будући да је највећи и њихов допри-

нос укупној емисији SO
2
 из термоелектрана Елек-

тропривреде Србије (учешће у укупној емисији је 

око 38,8%, а учешће у укупној снази је око 16%). 

Да би се сагледало технолошки поуздано тех-

ничко решење одсумпоравања димних гасова 

за ТЕ „Костолац Б“, у Дирекцији за стратегију и 

инвестиције, Сектор за заштиту животне среди-

не, крајем 2006. године започета је, а у јулу 2008. 

године завршена израда инвестиционо-техничке 

документације за систем одсумпоравања димних 

гасова ТЕ „Костолац Б“. Пројекат је урађен према 

уговору који је склопљен између ЈП Електроприв-

реда Србије и конзорцијума кога чине Машински 

факултет и Рударско-геолошки факултет у Бео-

граду и америчка фирма WorleyParsons. Обим и 

садржај ове документације урађен је у складу са 

Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС“, бр. 47/2003), Правилником о садржини, оби-

му и начину израде претходне студије оправдано-

сти и студије оправданости за изградњу објеката 

(„Сл. гласник РС“, бр. 80/05) и Правилником о 

садржини студије о процени утицаја на животну 

средину („Сл. гласник РС“ бр. 65/05).

Према садржају Пројектног задатка, израда ове 

документације одвијала се у две фазе, и то:

Прва фаза 

студија о могућностима снабдевања креч-

њаком за потребе одсумпоравања димних 

гасова у ТЕ „Костолац Б“, ТЕ „Никола Тесла 

А“, ТЕ „Никола Тесла Б“ и новог произво-

дног капацитета од 700 МW на колубарски 

лигнит; 

претходна студија оправданости, са гене-

ралним пројектом одсумпоравања димних 

гасова за ТЕ „Костолац Б“. 

Друга фаза

студија оправданости, са идејним пројектом 

одсумпоравања димних гасова за ТЕ „Ко-

столац Б“; 

студија о процени утицаја на животну сре-

дину увођења постројења за одсумпоравање 

димних гасова у ТЕ „Костолац Б“.

Прва фаза израде ове инвестиционо-техничке 

документације завршена је септембра 2007, а 

друга у јулу 2008. године. Технолошко-техничко 

решење одсумпоравања димних гасова, разма-

трано у пројекту, засновано је на најсавременијим 

достигнућима из области влажних ОДГ система, 
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Табела 11

ПД  ТЕ-КО КOСТOЛАЦ

ЕМИСИЈА ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА

Огранак привредног друштва 
/Објекат

ТЕ Костолац А ТЕ Костолац Б ГВЕ

Блокови А1 А2 Б1 Б2 ГВЕ1 ГВЕ2

(mg/m3)

SО
2

5 340 6 050 5 530 5 354 650 400

NO
x

698 852 1 051 893 450 500

CO 44 29 59 49 250

Прашкасте материје 359 290 363 661 50 50

1 Правилник о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података („Сл. гласник РС“,бр. 30/97).

2 Директива 2001/80/EC - ограничење емисије штетних материја у ваздух из великих ложишта.

који подразумевају коришћење кречњака као сор-

бента и добијање гипса као нуспроизвода. У скла-

ду са одредбама Директиве 2001/80/EC Европске 

уније, постројење за ОДГ је пројектовано тако да 

испуни захтеве у погледу граничних вредности 

емисија сумпор-диоксида од 400 mg/Nm3, што 

захтева ефикасност процеса од 94%.

ПЕРИОДИЧНА МЕРЕЊА ЕМИСИЈЕ ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА

Карактеристике емисија из димњака дају се 

на основу резултата периодичних испитивања 

емисија, која у термоелектранама ЈП ЕПС једном 

годишње обављају овлашћене институције. 

У табели 11 дају се резултати мерења емисије 

штетних  материја за  блокове Б1 и Б2 TE „Косто-

лац Б“ и блокове А1 и А2 ТЕ „Костолац А“.
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Упоређењем резултата мерења емисије са 

дозвољеним граничним вредностима емисија 

(ГВЕ) датим домаћом и регулативом ЕУ, може се 

закључити:

емисија SО
2
 на свим блоковима ТЕ је изнад 

ГВЕ домаће и регулативе ЕУ,

емисија CO је у оквиру ГВЕ домаће регула-

тиве, 

емисија прашкастих материја је изнад ГВЕ 

домаће и регулативе ЕУ,

емисија NO
x
 на свим блоковима ТЕ је изнад 

ГВЕ домаће и регулативе ЕУ.

Уочава се да су у току 2008. године, када је из-

вршено мерење, концентрације прашкастих ма-

терија и на реконструисаним електрофилтерима 

блокова А1 и А2 биле изнад гарантованих вред-

ности од 50mg/m3. Стога ће се у наредном периоду 

испитати сви параметри који утичу на ефикасност 

рада ових ЕФ, како би се предузеле одговарајуће 

мере ради постизања пројектних вредности.

Приликом пројектовања и изградње блокова 

ТЕ „Костолац А и Б“ такође нису биле предузе-

те мере за смањење емисије сумпорних оксида, 

тако да концентрација сумпор-диоксида у дим-

ном гасу знатно премашује дозвољене вредности 

(ГВЕ) домаћом и регулативом EУ. Ради довођења 

концентрације емисије сумпорних оксида на ниво 

од 400 mg/m3, у складу са одредбама Директиве 

2001/80/EC, планирано је да се до 2015. године 

уграде постројења за одсумпоравање на блокови-

ма Б1 и Б2 ТЕ „Костолац“, за шта је завршена ин-

вестициона документација. 

Овом пројектном документацијом обезбеђен је 

потребан и довољан ниво података за израду тен-

дерске документације, чија је припрема планира-

на у оквиру „Сводног плана заштите животне сре-

дине ЈП Електропривреда Србије за 2009. годину“. 

Дефинисани критеријуми омогућиће избор адек-

ватног понуђача за изградњу постројења за од-

сумпоравање, и то по свим неопходним техничко-

технолошким и економским параметрима.

Такође, одговарајуће мере нису својевремено 

предузете ни за смањење емисија азотних оксида, 

па концентрације азотних оксида у димном гасу 

знатно премашују дозвољене вредности (ГВЕ). 

Да би се те концентрације довеле на ниво од  

200 mg/m3 , планирано је да се до 2015. године уве-

ду примарне мере за смањење емисија на блокови-

ма Б1 и Б2 ТЕ „Костолац Б“.

КОНТИНУАЛНА МЕРЕЊА ЕМИСИЈЕ ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА

У складу са захтевима Правилника о граничним 

вредностима емисије, начину и роковима мерења 

и евидентирања података („Сл. гласник РС“, бр. 

30/97), обавља се мерење емисије штетних мате-

рија у димним гасовима на блоковима Б1 и Б2 ТЕ 

„Костолац Б“ и блоку А2 ТЕ „Костолац А“, где се 

мере SO
2
 ,NO

x
, O

2
 и прашкасте материје, а на бло-

ку А1 само прашкасте материје.

ЕМИСИЈА ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА

У табели 12 дат је преглед годишњих емисија че-

стица, SO
2
, NO

x
, и CO

2
.
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Табела 12

ПД ТЕ-КО КOСТOЛАЦ

ЕМИСИЈА ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ

Огранак привредног друштва / Објекат
t/година

Честице SO
2

NO
x

CO
2
 x 103

ТЕ Костолац А
Блок А1 826 13 227 1 726 755

Блок А2 1715 36 168 5 059 1 628

Укупно 2 541 49 395 6 785 2 384

ТЕ Костолац Б
Блок Б1 1 865 28 117 5 335 1 584

Блок Б2 3 857 31 453 5 242 1 779

Укупно 5 722 59 570 10 577 3 364

ПД ТЕ-КО Костолац - укупно 8 263 108 960 17 362 5 748

ВОДА

Сви блокови имају проточни систем хлађења 

и за хлађење користе воду реке Дунав. Повратна 

расхладна вода не ремети другу класу реке.

КОЛИЧИНЕ ВОДА

У табели 13 дат је преглед биланса вода.

Табела 13

ПД ТЕ-КО КOСТOЛАЦ

КОЛИЧИНЕ ВОДА

Огранак привредног друштва 
/ Објекат

Водозахват Испуштене отпадне воде

Коришћене количине
m3 /год x 103

Дозвољене 
количине

m3 /год x103

Повратна 
расхладна

год

Преливне и 
дренажне 

са  депоније  
пепела 

год

Санитарне 
отпадне 

год
Површинске Подземне* Површинске

ТЕ Костолац А 355 560 296 767 336 310 18 288

ТЕ Костолац Б 560 479 1 104 487 845 533 219 25 897 250

Укупно 916 039 1 104 784 612 869 529 44 185 250

* За потребе припреме технолошке воде.
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ПОБОЉШАЊА РАДИ СМАЊЕЊА УТИЦАЈА ОТПАДНИХ 

ВОДА ДЕПОНИЈЕ ПЕПЕЛА НА ПОВРШИНСКЕ И  

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ 

У току 2008. године настављене су активно-

сти на увођењу нове технологије транспорта и 

одлагања пепела на ТЕ „Костолац Б“, која ће, по-

ред смањења еолске ерозије пепела, омогућити 

и смањење загађења подземних вода, те тако у 

потпуности елиминисати загађење површинских 

вода. Започети су грађевински радови у кругу ТЕ 

„Костолац Б“ (изградња силоса) и теренски радо-

ви на ПК „Ћириковац“, будућем одлагалишту пе-

пела и шљаке из ТЕ „Костолац Б“.

Пројекат се реализује према уговору који је 

склопљен између ЈП Електропривреда Србије и 

немачког конзорцијума DOBERŠEK - MÖLLER 

за реализацију пројекта на ТЕ „Костолац Б“, чија 

вредност износи 21 милион евра, а који се финан-

сира из кредита EBRD.

За ТЕ „Костолац А“ урађена је тендерска 

документација за пројекат замене система за 

прикупљање и транспорт пепела и шљаке у ТЕ 

„Костолац А“.

У току 2008. године завршена је израда студије 

„Претходне студије оправданости, са генералним 

пројектом третмана отпадних вода за ТЕ 'Косто-

лац А и Б'“, коју је урадио Саобраћајни институт 

у Београду - ЦИП. Студијом су утврђени узрок 

настајања отпадних вода, места њиховог настанка, 

количине и квалитет, као и техничко-технолошко 

решење пречишћавања зауљених отпадних вода 

на основу техноекономске анализе разматраних 

варијанти техничких решења третмана отпадних 

вода. Изабрано решење задовољиће законске зах-

теве у погледу заштите вода од загађивања. Обаве-

за ТЕ „Костолац“ је да добије интегрисану дозволу 

за свој рад, у складу са Законом о интегрисаном 

спречавању и контроли загађења животне среди-

не до 2015. године.

БУКА

У току 2008. године није обављано мерење буке 

у животној средини.

ОТПАД

Подаци о контроли и праћењу насталог отпада 

у 2008. години, који се обављају у складу са закон-

ским обавезама, приказани су у табели 14.
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Табела 14

ПД ТЕ - КО КOСТOЛАЦ

OТПАД

Ре
дн

и 
бр

ој

Званична номенклатура Правилника  
Сл.гл.РС, бр. 55/2001
(Листа отпада ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ)

Је
ди

ни
ца

 м
ер

е ПД ТЕ-КО Костолац

На
по

м
ен

аТЕ Кoстoлац А ТЕ Кoстoлац Б ПД Укупно

Назив Шифра

1
Отпад алуминијума и  

легура алуминијума
170 402 тона 0,34 0,34

2 Отпад цинк,легуре цинка
170 405 

191 202
тона 1,39 1,39

3 Метална бурад од уља 150 110 комад 44 44

4 Отпад гвожђа и легуре гвожђа
170 405 

170 407
тона 298,986 597,972 896,958

5 Минерална  вуна
170 603 

170 604
тона 36,9 11,1 48

6 Шамотна опека
160 304 

170 604
тона 110 110

7 Поцинковани лим  са катраном
191 202 

170 302
тона 0,3 0,3

8 Челичне цеви са талогом пепела 170 409 тона 2,2 2,2

1) Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина („Сл.гласник РС“, бр. 55/01)

2) Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја („Сл.лист СРЈ, бр.12/95)

3) Уредба о управљању отпадним уљима („Сл. гласник РС“, бр.60/08)

4) Уредба о начину и поступцима управљања отпадом који садржи азбест  („Сл. гласник РС“, бр.60/00)

ПРИГОВОРИ ЈАВНОСТИ

Једини приговор на рад ТЕ „Костолац Б“ одно-

сио се на процедуру спровођења пројекта Рекон-

струкција и доградња система за транспорт пепела 

и шљаке из ТЕ „Костолац Б“ од силоса ТЕ „Косто-

лац Б“ до депоније у ПК „Ћириковац“ и изградња 

депоније у унутрашњем одлагалишту јаловине ПК 

„Ћириковац“. У спроведеном поступку надлежне 

инспекције утврђена је неоснованост приговора.
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ПД „ПАНOНСКЕ ТЕ-ТО“

У оквиру овог предузећа постоје следеће 

термоелектране-топлане:  

ТЕ-ТО „Нови Сад“, 

ТЕ-ТО „Зрењанин“, 

ТЕ-ТО „Сремска Митровица“.

МОНИТОРИНГ И УТИЦАЈ НА ОКОЛИНУ

ВАЗДУХ

У табели 15 дати су подаци мерења емисија 

при сагоревању гасовитог и течног горива - ма-

зута. Мерења су обавиле овлашћене институције. 

Концентрације свих параметара дају се на суви 

гас, нормалне услове и референтни кисеоник.
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Табела 15

ПД  ПАНOНСКЕ ТЕ-ТО

ЕМИСИЈА ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА – ПЕРИОДИЧНА МЕРЕЊА

Параметри

ТЕ-ТO Нови Сад
ГВЕ

за течно гориво
ГВЕ

за гасно гориво

Блок А1
течно гориво

Блок А1 
гасно гориво

ГВЕ1 ГВЕ2 ГВЕ1 ГВЕ2

(mg/m3)

SО
2

993 0 3200 1700 1700 35

NO
x

687 211 450 450 350 300

CO 0 0 175 100

Прашкасте материје 27 0,44 100 50 5 5

Параметри

ТЕ-ТO Нови Сад
ГВЕ

за течно гориво
ГВЕ

за гасно гориво

Блок А2
течно гориво

Блок А 2
гасно гориво

ГВЕ1 ГВЕ2 ГВЕ1 ГВЕ2

(mg/m3)

SО
2

- 0 400 1500 100 35

NO
x

- 551 350 450 350 400

CO - 9,7 175 100

Прашкасте материје - 1,1 80 50 5 5

Параметри

ТЕ-ТO Зрењанин
ГВЕ

за течно гориво
ГВЕ

за гасно гориво

Блок А1 - котао 1
течно гориво

Блок А 1
гасно гориво

ГВЕ1 ГВЕ2 ГВЕ1 ГВЕ2

(mg/m3)

SО
2

605 3200 1700 1700 35

NO
x

1224 450 450 350 300

CO 0 175 100

Прашкасте материје 21 100 50 5 5
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Параметри

ТЕ-ТO Зрењанин
ГВЕ

за течно гориво
ГВЕ

за гасно гориво

Блок А2 
течно гориво

Блок А2 - котао 2
гасно гориво

ГВЕ1 ГВЕ2 ГВЕ1 ГВЕ2

(mg/m3)

SО
2

- 3200 1700 1700 35

NO
x

296 450 450 350 300

CO - 175 100

Прашкасте материје - 100 50 5 5

Параметри

ТЕ-ТO Сремска Митровица
ГВЕ

за течно гориво
ГВЕ

за гасно гориво

Котао 3
течно гориво

Котао 3
гасно гориво

ГВЕ1 ГВЕ2 ГВЕ1 ГВЕ2

(mg/m3)

SО
2

1 398 - 3 200 1700 1700 35

NO
x

509 485 450 450 350 300

CO - - 175 100

Прашкасте материје 134 11.9 100 50 5 5

Параметри

ТЕ-ТO Сремска Митровица 
Помоћна котларница

ГВЕ
за гасно гориво

Котао 1 Котао 2 Котао 3 ГВЕ1 ГВЕ2

(mg/m3)

SО
2

13 6 9 1 700 35

NO
x

175 176 161 350 300

CO 100

Прашкасте материје 0 3 8,83 5 5

1 Правилник о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података („Сл. гласник РС“, бр. 30/97).

2 Директива 2001/80/EC - ограничење емисије штетних материја у ваздух из великих ложишта.
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У табели 16 дат је преглед годишњих емисија 

SO
2
, NO

x
, прашине и CO

2
 из сваке термоелектране- 

-топлане.

Табела 16

ПД ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО

ЕМИСИЈA ШТEТНИХ МАТЕРИЈА  НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ

Огранак привредног друштва / Објекат
t/година

SO
2

NO
x

прашина CO
2
 x 103

ТЕ-ТO Нови Сад 266 389 7 207

ТЕ-ТO Зрењанин 272 641 10 124

ТЕ-ТO Сремска Митровица 124 81 13 22

У  К  У  П  Н  O 662 1111 30 353

ВОДА

У термоелектранама-топланама, проточни си-

стем хлађења заступљен је код ТЕ-ТO „Нови Сад“ 

и ТЕ-ТO „Сремска Митровица“, а затворен систем 

(расхладни торњеви) код ТЕ-ТO „Зрењанин“.

У табели 17 дат је преглед биланса вода за ТЕ-ТO

Табела 17

ПД ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО

ВОДА

Огранак привредног друштва 
/ Објекат

Водозахват (m3 /год x 103) Испуштене отпадне воде (m3 /год x 103)

Коришћене
количине

Дозвољене 
количине

Повратна 
расхладна

Зауљене
Санитарне

отпадне

Oстале  
(неутрализациона

јама и прање  
лува)

ТЕ-ТO Зрењанин 905 492 372 30 90 30

ТЕ-ТO Нови Сад 18 701 33 839 18 368 4,4 31 10

ТЕ-ТO Сремска Митровица 675 569 600
Све отпадне воде се шаљу у постројење за 

пречишћавање отпадних вода ЈП Матроз

У  К  У  П  Н О 20 281 34 900 19 340 34,4 121 40
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ТЕ-ТO „Нови Сад“ користи за хлађење воду 

реке Дунав. Повратне расхладне воде се испуштају 

у Дунав и не ремете другу класу реке.

ТЕ-ТO „Зрењанин“ за припрему технолошке 

воде користи воду реке Бегеј, а отпадне воде (са-

нитарне, неутрализациона јама) испушта преко 

Александровачког канала (IV класа) у реку Бегеј 

(IV класа). Нема података о квалитету воде реке 

Бегеј после испуштања отпадних вода.

ТЕ-ТO „Сремска Митровица“ користи за 

хлађење воду реке Саве. Повратне расхладне воде 

се испуштају у Саву и не ремете другу класу реке.

БУКА

У току 2008. године обављано је мерење буке у 

животној средини у околини ТЕ-ТО „Нови Сад“. 

Резултати мерења за дневно и ноћно мерење ис-

под су дозвољених вредности. 

OТПАД

Подаци о контроли и праћењу насталог отпада 

у 2008. години, који се обављају у складу са закон-

ским обавезама, приказани су у табели 18.
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Табела 18

ПД  ПАНOНСКЕ  ТЕ-ТО

OТПАД

Ре
дн

и 
бр

ој

Званична номенклатура Правилника  
Сл.гл.РС, бр. 55/2001
(Листа отпада ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 
СРБИЈЕ)

Је
ди

ни
ца

 м
ер

е

ПД Панонске ТЕ-ТО

ПД
 Ук

уп
но Напомена

ТЕ-ТO
Нови Сад

ТЕ-ТO 
Зрењанин

ТЕ-ТO 
Сремска 

Митровица

Назив Шифра Ко л и ч и н е

1. Оловне батерије 160601 kg 550 Каблови са 

изолацијом

2. Гвожђе и челик 170405 kg 47500 14250 Цеви, челични лим

3. Гвожђе и челик 170405 kg Разна арматура

4. Гвожђе и челик 170405 kg Струготине од 

гвожђа

5. Изолациони материјал 

другачији од оних наведених у 

170601 и 170603

170604 kg 2000 3000 Минерална вуна

6. Смеша различитих типова уља 130205 1600 800 Хидраулична уља

7. Трафо уље 130307 l 600 200

8. Јонска маса 190905 kg 10000

9. Ауто гуме 1601103 ком. 14 37

10. Хидраулички креч 060201 t

11. Остала моторна уља, уља 

мењача и подмазивање

130208 kg 800 200 Редукторско уље

12. Осtала хидраулична уља 130113 kg 1200

13. Алуминијум 170402 kg 800

1) Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина („Сл. гласник РС“, бр. 55/01).

2) Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја („Сл. лист СРЈ“, бр.12/95).

3) Уредба о управљању отпадним уљима („Сл. гласник РС“, бр.60/08).

4) Уредба о начину и поступцима управљања отпадом који садржи азбест  („Сл. гласник РС“, бр.60/00).
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ПРИГОВОРИ ЈАВНОСТИ

Није било никаквих притужби на рад ових 

објеката у 2008. години.





ОЧЕКИВАЊА У ПЕРИОДУ  
ОД 2009. ДО 2017. ГОДИНЕ
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Укупна реализована међународна помоћ Репу-

блици Србији и Електропривреди Србије у пе-

риоду 2000-2007. година износи око 4,5 милијарди 

евра, а од тога је у Електропривреду Србије пласи-

рано око 600 милиона евра. Међународна помоћ 

је, с обзиром на укупну економску и друштвену 

ситуацију након демократских промена 2000. го-

дине, била неопходна за решавање ургентних 

проблема, хуманитарних и социјалних питања, 

постизање макроекономске стабилизације, рекон-

струкције и санације инфраструктурних система, 

као и отпочињање процеса реформи и европских 

интеграција земље. Због тога је ниво међународне 

помоћи био највиши управо у прве две године 

транзиторних промена, при чему су у целокупном 

посматраном периоду уочљиви следећи трендо-

ви:

смањење учешћа хуманитарне у односу на 

развојну помоћ, 

смањење учешћа бесповратне помоћи у од-

носу на концесионалне кредите, као и про-

мена секторске расподеле одобрених сред-

става.  
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Преглед реализације међународне помоћи по годинама, у милионима евра

Године 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Реализована међународна помоћ 868,55 726,35 686,22 450,58 713,21 551,35 372,20

Реализована међ. помоћ као % БДП 6,6 4,3 3,8 2,3 3,4 2,2 1,2

Извор: Извештај о међународној помоћи Републици Србији у 2007. години, Министарство финансија.

Реализација међународне помоћи у протеклом 

периоду одвијала се значајним делом кроз раз-

личите облике техничке помоћи и инвестиција 

међународне заједнице. У укупном обиму реа-

лизоване помоћи у периоду 2001-2007. година 

по секторима најзаступљенији су били: буџетска 

подршка - финансирање једнократних трошкова 

реформи у свим секторима (19,3%), енергетика 

(16,9%) и саобраћај (12,2%). Поред ових сектора, 

значајан обим помоћи је реализован у области 

развоја приватног сектора, развоја локалне само-

управе, здравства, док је висок обим међународне 

помоћи у периоду до 2003. године био усмерен ка 

социјалном сектору. Међународна помоћ у Репу-

блици Србији превасходно је усмерена на покриће 

једнократних трошкова реформи, који су изузет-

но високи.
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Основни развојни циљеви и приоритети

Стратешке основе за дефинисање правца раз-

воја Републике Србије представљају документи: 

Национална стратегија за приступање EУ, На-

ционална стратегија привредног развоја Србије, 

Стратегија одрживог развоја Србије, као и низ 

секторских развојних стратегија (енергетике, за-

штите животне средине и других области).

Остваривање стандарда Европске уније у об-

ласти заштите животне средине циљ је Електро-

привреде Србије, као и даљи рад на унапређењу 

животне средине. Пут ка Европској унији види 

се као пут ка модернијем друштву и развијеној 

економији, а економски захтеви као средство, а не 

као циљ роја.

Битно је напоменути да је у укупним средстви-

ма међународне помоћи значајан удео фондова 

Европске уније, који су превасходно намењени 

подржавању процеса европских интеграција. 

Од 2007. године, помоћ Европске уније пружа 

се кроз нов финансијски инструмент - претпри-

ступни инструмент - IPA. Основа за планирање 

и програмирање фондова IPA јесте документ Ев-

ропске комисије - Вишегодишњи индикативни 

плански документ (MIPD)1, који се односи на на-

редни трогодишњи период. Док је MIPD документ 

Европске комисије, којим се дефинишу приорите-

ти, циљеви, активности и мере за програмирање 

фондова Европске уније, документ Зелена књига 
1 Multiannual Indicative Planning Document - MIPD

Електропривреде Србије јесте документ којим 

се дефинишу приоритетни циљеви и програми/

пројекти у области заштите животне средине, како 

у погледу европских интеграција, тако и за остале 

релевантне реформске циљеве и националне поли-

тике. Оквирни споразум између Европске уније и 

Републике Србије о правилима за сарадњу која се 

односе на финансијску помоћ европске заједнице 

Републици Србији у оквиру спровођења помоћи 

према правилима инструмента претприступне 

помоћи (IPA) ратификован је 26. децембра 2007. го-

дине. Такође, у току су припреме за потписивање 

финансијског споразума између Владе Републике 

Србије и Комисије Европске уније у вези с наци-

оналним програмом за Србију у оквиру прве IPA 

компоненте - помоћ транзицији, за 2007. годину. 

Националном стратегијом привредног раз-

воја Србије дефинисани су основни циљеви и 

правци развоја на путу ка модерном друшт-

ву, развијеној економији и већем квалитету 

живота свих грађана. То је истовремено пут 

придруживања и прикључивања Европској унији, 

на коме ће Република Србија активирати све своје 

људске, материјалне, природне и геостратешке 

потенцијале, убрзати реформске процесе и афир-

мисати нову улогу државе. Такође, Република 

Србија свој развој мора да гради на принципима 

одрживог развоја - усаглашеног и усклађеног еко-

номског развоја са политиком животне средине, 

социјалном и другим политикама.  
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Потрeбe зa мeђунaрoднoм помоћи

За постизање стратешких развојних циљева, 

европских интеграција и спровођење реформи 

у наредном периоду, потребно је да се настави 

међународна подршка Електропривреди Србије 

у остваривању њеног програма испуњавања оба-

веза у провођењу обавеза из Уговора о оснивању 

Енергетске заједнице и прилагођавања ЕУ стан-

дардима у области заштите животне средине. У 

овом програму посебно се издвајају приоритети 

за међународну помоћ, а то су: изградња, рекон-

струкција и модернизација инфраструктуре ради 

постизања ЕУ стандарда у области заштите жи-

вотне средине. 

У том смислу, помоћ међународне заједнице по-

требна је као  подршка мерама које треба да до-

принесу бољем стању животне средине, њеном 

унапређењу и на крају достизању стандарда у тој 

области, као и у свим земљама ЕУ.

Имајући у виду ограниченост расположивих 

фондова међународне заједнице, као и сопствених 

средстава, за финансирање свих неопходних ре-

формских активности и мера, од великог значаја је 

ефикасност у планирању средстава и спровођењу 

пројеката. С тим у вези, пожељно је обезбедити 

комплементарност и усклађеност у програмирању 

ових средстава, као и размотрити могућности 

коришћења ефикаснијих модалитета помоћи. 

Посебно су значајни унапређење сарадње у фази 

програмирања средстава, затим обезбеђивање 

заједничког финансирања пројеката/програма од 

више донатора, кофинансирање са сопственим 

изворима финансирања, избор одговарајућих, 

најефикаснијих облика пружања помоћи, као 

и временско усклађивање почетка реализације 

пројеката, како би се ограничени капацитети 

институција прималаца помоћи најефикасније 

искористили. 





ПРИОРИТЕТИ ЗА 
МЕЂУНАРОДНУ ПОМОЋ 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ  
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ  

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Кључни приоритети су реформе и смањење 

загађења земљишта, површинских и подзем-

них вода и ваздуха. У складу с тим, средства и 

инвестиције потребно је усмерити на угроже-

не локације и приоритетне области, као што 

је загађење ваздуха из термоелектрана. Ради 

превазилажења наведених слабости у систему за-

штите животне средине, у наредном периоду по-

требно је реализовати следеће приоритете:

унапређивати систем контроле квалитета 

животне средине;

подстицати одрживо коришћење природ-

них ресурса, рационалну употребу енергије 

(пре свега повећањем енергетске ефикасно-

сти) и сировина, и стимулисати рециклажу 

отпада и коришћење обновљивих извора 

енергије; 

смањити загађење ваздуха из сектора енер-

гетике, индустрије, транспорта, узроковано 

емисијом CО, SО
2
, СО

2
, NО

x
, честица, спец-

ифичних загађујућих материја и осталих 

GH гасова; 

смањити загађење земљишта, површинских 

и подземних вода опасним материјама и от-

падом.

Процењује се да ће укупна улагања у заштиту 

животне средине, са почетних 48 милиона евра 

годишње, достићи 725 милиона евра годишње у 

2017. Раст улагања је постепен, а разлог за то је 

оријентација на изградњу делотворног правног и 

финансијског система, као и система мониторин-

га и извештавања о систему заштите животне сре-

дине, где активности нису капитално-интензивне. 

Процена је да ће на нивоу Републике Србије 

највећи удео у укупним трошковима за НПЗЖС 

имати сектор енергетике и рударства (28%), водо-

привреде (15%) и транспорта - трошкови дирек-

тно повезани са унапређењем животне средине 

(9%).
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Приоритетне мере/активности за реализацију средњорочних циљева  
у области заштите животне средине у Електропривреди Србије

Циљеви

Унапређење квалитета ваздуха и климатске промене

Смањење загађења из сектора рударства

Смањење загађењa из сектора енергетике

Унапређење управљања отпадом

Заштита земљишта

Заштита од буке

Заштита од нејонизујућег зрачења

Износ засада предвиђених средстава само је 

минимални део неопходних улагања у смањење 

загађења ваздуха и воде из сектора енергетике. 

Укупне инвестиције за довођење енергетског сек-

тора на ниво у складу са BAT-овима, унапређење 

енергетске ефикасности, коришћење обновљивих 

извора енергије, итд., захтевају знатно већи ниво 

финансијских средстава. Електропривреда Србије 

је свесна да заштита животне средине игра битну 

улогу у постизању развојних циљева и обезбеђује 

знатна средства за решавање оних питања за-

штите животне средине која имају највећи при-

оритет. Истовремено, средства су недовољна за 

финансирање свих активности и инвестиционих 

пројеката у области животне средине, које је не-

опходно реализовати или отпочети реализацију 

у наредним годинама. Отуд, неопходно је 

укључити све доступне механизме и могућности 

за остварење будућих пројеката. 

Од одређујућег значаја је међународна помоћ, 

укључујући зајмове под најповољнијим условима, 

усмерена у кључне сегменте заштите животне сре-

дине. 





ПРИОРИТЕТИ И ПОТРЕБЕ   
У ПЕРИОДУ 2009–2017. ГОДИНА
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У наредном периоду следи усаглашавање емисија 

загађујућих материја са захтевима домаће и регу-

лативе Европске уније. Напомињемо да се Репу-

блика Србија потписивањем и ратификацијом 

Споразума о оснивању заједничког тржишта 

електричне енергије земаља средње и југоисточне 

Европе обавезала на потпуно поштовање Acquis 

Communautaire Environment. Према сету закона о 

заштити животне средине, који су ступили на сна-

гу крајем децембра 2004. године, обавеза ЈП Елек-

тропривреда Србије јесте да усклади рад својих 

објеката са њиховим одредбама до 2015. године. 

То значи да се и по националним прописима, који 

се и даље усаглашавају са регулативом ЕУ, за нове 

објекте и објекте који се ревитализују морају при-

менити мере заштите у складу с набољим доступ-

ним техникама (BAT):

за нове термоенергетске објекте и тер-

моенергетске објекте који се ревитализују 

морају се уграђивати постројења за одсум-

поравање, денитрификацију и електро-

филтери високе ефикасности, градити по-

стројења за пречишћавање отпадних вода, 

уводити нова повољна решења транспорта 

и одлагања пепела и слично; 

у рударском сектору, консеквентно спрово-

дити послови на рекултивацији, увођењем 

нових метода, укључујући и селективно 

откопавање и одлагање хумуса;

за хидроенергетски сектор, реализова-

ти пројектима предвиђене мере зашти-

те акумулација и приобаља, санација и 

ревитализација постојећег стања;

оперативно прилагођавање захтевима 

Оквирне конвенције о промени климе УН 

и Кјото протокола, коришћење могућности 

механизма чистог развоја (CDM), 

предвиђеног за подршку одрживом развоју 

земљама у развоју, као и припрема за при-

мену других флексибилних механизама;

увођење Environmental Management Systemа 

(EMS) ISO 14001 у Електропривреди 

Србије;

максимално коришћење отпадних матери-

јала (пепео, гипс, глина, шљунак, песак, уље, 

гума, алтернативна горива и друго), који 

настају у делатностима Електропривреде 

Србије као нуспроизводи.
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У периоду 2009-2015. година предвиђене су 

следеће активности:

на нивоу ЈП Електропривреда Србије: 
израда стратегије и политике заштите жи-

вотне средине у Електропривреди Србије; 

оптимизација смањења укупне емисије 

штетних материја из термоенергетских 

објеката Електропривреде Србије; пројекти 

за увођење нових технологија за смањење 

утицаја на животну средину; праћење раз-

воја домаће и стране регулативе која се 

односи на заштиту животне средине; из-

рада катастра загађивача ваздуха, вода, 

земљишта и отпада; реализација система 

мониторинга животне средине; унапређење 

организације и система управљања за-

штитом животне средине у компанији; 

решавање проблема опасних и токсичних 

материја, као и коришћења отпадних и нус 

продуката, који настају при раду постро-

јења, као секундарне сировине; на нивоу 

Јавног предузећа ЕПС у наредном периоду 

ће се  реализовати и пројекат „Развој систе-

ма за управљање заштитом животне среди-

не“, као и сагледавање и остварења додат-

них финансијских ефеката на име смањења 

емисија CО
2
 из енергетских објеката Елек-

тропривреде Србије.

производња и прерада угља: развој и 

увођење нових технологија селективног 

откопавања повлатних слојева, (коришћења 

материјала повлатних и подинских слојева 

као неметаличних минералних сировина); 

рекултивација одлагалишта јаловине; за-

штите режима и квалитета подземних и 

површинских вода и земљишта у околини 

рудника; заштите околине од емисије (га-

сова, прашине и буке), заштите у преради 

угља.

термоелектране и термоелектране- 
-топлане: праћење, смањење емисије и 

побољшање квалитета ваздуха: реконструк-

ција електрофилтера у складу са законским 

прописима, примена примарних мера за 

смањење концентрације азотних оксида у 

димним гасовима у складу са законским про-

писима на блоковима који се ревитализују, 

као и увођење постројења за одсумпора-

вање  димних гасова ТЕ у складу са закон-

ским обавезама; праћење рада на повећању 

ефикасности производње (смањење спец-

ифичне потрошње) са аспекта заштите 

животне средине, као и подржавање про-

грама топлификације из термоелектрана; 

унапређење постојећих и увођење нових 

технологија транспорта и одлагања пепела и 

шљаке, као и рекултивација депонија пепела 

у складу са посебним програмом; смањење 

количине отпадних вода и контрола квали-

тета испуштених вода, заштита подземних 

вода увођењем нових технологија транс-

порта и одлагања пепела, као и израда воде-

них завеса бунара око депонија и изградња 

постројења за пречишћавање отпадних 

вода; увођење коришћења пепела и шљаке 

у цементној индустрији, грађевинској инду-

стрији, путоградњи и сл.

хидроенергетски објекти: праћење, осма-

трање, мерење и анализе режима и ква-

литета вода (акумулације, водни токови, 

подземне воде), као и режима и квалитета 

наноса; заштита од ерозије, бујица, наноса, 

леда и поплава; заштита приобаља; посеб-

не мере заштите приобаља ђердапског си-

стема електрана, уз остварење „Програма 

осматрања, мерења и анализе утицаја успора 

Дунава на приобаље изазваних изградњом 

и експлоатацијом система 'Ђердап 1' и 

Ђердап 2'», као и сарадњу са Међународном 

комисијом за заштиту Дунава (ICPDR).
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Реализација Плана заштите и унапређења жи-

вотне средине је синхронизована са реализацијом 

планова инвестиција, одржавања и научноистра-

живачког рада, а потребна финансијска средства 

су садржана у оквиру наведених планова.

Процене су да је Електропривреда Србије, да би 

задовољила стандарде Европске уније, у обавези 

да у периоду до 2015. године у заштиту животне 

средине уложи 1,2 милијарде евра.

Већ дефинисани програми у том правцу одно-

се се на: смањење емисије сумпорних оксида 

уградњом постројења за одсумпоравање димних 

гасова термоелектрана, смањење емисије азотних 

оксида у ваздух увођењем примарних мера, ре-

конструкцију или замену електрофилтера, замену 

горива које користе термоелектране-топлане го-

ривом с мањим коефицијентом емисије штетних 

материја, израду катастра загађивача, чишћење 

речних корита и решавање питања пливајућег от-

пада, подршку коришћењу обновљивих извора 

енергије (мини хидроелектране), пречишћавање 

зауљених отпадних вода објеката Електроприв-

реде Србије, као и рекултивацију земљишта (сад-

нице, пошумљавање), увођење Environmental 

Management Systemа (EMS) ISO 14001 у Електро-

привреди Србије. 
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Планиране активности на пројектима заштите животне средине на површинским коповима  
у хидроелектранама и термоенергетским постројењима Електропривреде Србије  
за период 2009 –2015.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПО СЕКТОРИМА

ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА УГЉА

развој и увођење нових технологија селек-

тивног откопавања повлатних слојева,

могућност коришћења материјала повлат-

них и подинских слојева као неметаличних 

минералних сировина,

рекултивација одлагалишта јаловине,

мере заштите режима и квалитета подзем-

них и површинских вода и земљишта у око-

лини рудника, околине од прашине и буке и 

заштите у преради угља.

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ-ТОПЛАНЕ

реконструкција електрофилтера у скла-

ду са законским прописима (ГВЕ = 50 mg/

m3 чврстих честица) на блоковима који се 

ревитализују,

примена примарних мера за смањење 

концентрације азотних оксида у димним 

гасовима у складу са законским прописима 

(ГВЕ=200 mg/m3 азотних оксида) на блоко-

вима који се ревитализују,

увођење постројења за одсумпоравање дим-

них гасова ТЕ у складу са законским пропи-

сима (ГВЕ = 400 mg/m3 сумпорних оксида), 

унапређење постојећих и увођење нових 

технологија транспорта и одлагања пепела 

и шљаке (мешањем пепео и вода 1:1),

рекултивација депонија пепела у складу са 

посебним програмом,

смањење количине отпадних вода,

контрола квалитета испуштених вода и 

праћење њиховог утицаја на реципијенте,

израда водених завеса бунара око депонија 

ради заштите подземних вода и земљишта 

у околини,

коришћење пепела и шљаке у цементној ин-

дустрији, индустрији бетона, путоградњи и 

сл.

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

праћење, осматрање, мерење и анализе ре-

жима и квалитета вода (акумулације, водни 

токови, подземне воде), као и режима и ква-

литета наноса,

заштита од ерозије, бујица, наноса, леда и 

поплава,

озелењавање сливних површина,

заштита приобаља,

заштита вода, посебно акумулација за које 

се планира употреба вода у друге сврхе,

пројекат организације и система управљања 

заштитом животне средине,

израда катастра загађивача вода и система 

мониторинга акумулација и приобаља,

увођење информационог система са аспек-

та заштите вода и приобаља.
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ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2008-2015. ГОДИНА

Пројекат I Реконструкција или замена постојећих електрофилтера  на блоковима ТЕ

Термоелектрана
Почетак реализације

/крај реализације
Средства  у Є Извор финансирања

ТЕ Никола Тесла  А - блок А6 2009/2009 6.000.000 IPA-2007

ТЕ Никола Тесла  Б - блок Б1 2009/2009 6.000.000 IPA-2007

ТЕ Никола Тесла  Б - блок Б2 2010/2010 7.500.000 IPA-2008/Електропривреда Србије (очекивано)

ТЕ Морава 2010/2010 4.000.000 Електропривреда Србије/IPA-2009 (очекивано)

ТЕ Колубара А  - блок А5 2008/2009 4.000.000 Фонд за ЗЖС РС/Електропривреда Србије

ТЕ Костолац Б - блок Б1 2010 5.000.000 Фонд за ЗЖС РС/Електропривреда Србије*

ТЕ Костолац Б - блок Б2 2010 5.000.000 Фонд за ЗЖС РС/Електропривреда Србије*

У к у п н о 37.500.000

Пројекат II Примарне мере за смањење емисија NO
x
 из блокова ТЕ

Термоелектрана
Почетак реализације

/крај реализације
Средства  у Є Извор финансирања

ТЕ Никола Тесла А - блок А3-А6 2008-2015 24.000.000 IPA (очекивано)

ТЕ Никола Тесла Б - блок Б1-Б2 2008-2015 24.000.000 IPA (очекивано)

ТЕ Никола Тесла Б - блок Б2 2008-2015 7.500.000 IPA (очекивано)

ТЕ Морава 2008-2015 4.000.000 Електропривреда Србије

TE Костолац A - A1-A2 2008-2015 12.000.000 Електропривреда Србије

ТЕ Костолац Б - блок Б1- Б2 2008-2015 12.000.000 Фонд за ЗЖС РС/Електропривреда Србије*

У к у п н о 83.500.000
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Пројекат III Одсумпоравање димних гасова на  блоковима ТЕ (ОДГ)

Термоелектрана
Почетак реализације

/крај реализације
Средства  у Є Извор финансирања

ТЕ Никола Тесла А - блок А3– А6 2012/2016 200.000.000 Није одређен (Јапански кредит)

ТЕ Никола Тесла Б 2010/2014 210.000.000 Потенциjално IPA/Електропривреда Србије

ТЕ Костолац Б 2009/2011 125.000.000 Потенциjално Фонд за ЗЖС РС

У к у п н о 535.000.000

Пројекат IV
Реконструкција система за транспорт и одлагање пепела и шљаке  
на депонију пепела - увођење нове технологије

Термоелектрана
Почетак реализације

/крај реализације
Средства  у Є Извор финансирања

ТЕ Колубара А  - блок А5 2008/2009 8.000.000 Фонд за ЗЖС РС/Електропривреда Србије

ТЕ Никола Тесла А - блок А3– А6 2010/2012 40.000.000 IPA 2009/Електропривреда Србије  
(очекивано)

У к у п н о 48.000.000

Остали пројекти
Реконструкција система за транспорт и одлагање пепела и шљаке 
 на депонију пепела - увођење нове технологије

Термоелектрана
Почетак реализације

/крај реализације
Средства  у Є Извор финансирања

Уклањање PCB уља из постројења 
Електропривреда Србије

2009/2010 6.000.000 IPA 2008/Електропривреда Србије

Континуални мониторинг емисија 
гасова из ТЕНТ-а

2010/2012   3.750.000 IPA 2008/Електропривреда Србије

Увођење Environmental 
Management System (EMS) ISO 
14001 у Електропривреду Србије

2005/2009 500.000 EAR/Електропривреда Србије

Модернизација система монито-
ринга и управљања у ТЕНТ Б

2009/2012 12.000.000 SECO SWISS/Електропривреда Србије

У к у п н о 21.750.000
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Планиране активности у имплементацији пројеката  
у термоенергетским постројењима Електропривреде Србије

избор консултаната који би ради-

ли на пројекту, припрема тендерске 

документације, припрема и процена понуда 

са међународног тендера и припрема уго-

ворне документације (6 месеци за тендер-

ску процедуру);

израда главних пројеката - технолошких, 

машинских, електро и грађевинских (6 ме-

сеци за главни пројекат);

набавка опреме и материјала;

грађевински радови и израда грађевинских 

конструкција;

демонтажа и уградња опреме при рекон-

струкцији електрофилтера; 

монтажа опреме за постројења за одсумпо-

равање;

пробни рад и доказ перформанси;

стални рад постројења и анализа резултата 

рада.

Детаљни акциони план дат је у Aнексу II, док је 

преглед предложених пројеката за које је неопход-

на међународна помоћ представљен у Aнексу IV 

овог документа. 
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Ризици од неостваривања планираних активности у имплементацији пројеката  
у термоенергетским постројењима Електропривреде Србије 

С обзиром на политику вођења цена 

електричне енергије, Електропривре-

да Србије није у могућности да пројекте 

одсумпоравања димних гасова на ТЕ „Ко-

столац Б“ и ТЕ „Никола Тесла Б“ финансира 

из сопствених средстава или комерцијалних 

кредита. 

Изостанак благовремено обезбеђених адек-

ватних финансијских средстава угрозио 

би динамику и само остваривање пројекта 

одсумпоравања димних гасова на ТЕ „Ко-

столац Б“ и ТЕ „Никола Тесла Б“, што би 

за директну поседицу имало немогућност 

добијања интегралне дозволе (дозволе за 

рад постројења), јер су она на списку IPPC 

постројења, сагласно Закону о интегрисаној 

превенцији и контроли загађења („Сл. глас-

ник РС“, 135/04).

У случају одустајања  или кашњења у ди-

намици извођења зацртаних активности 

на пројектима заштите животне среди-

не, Електропривреда Србије неће бити у 

могућности да изврши пројектоване обаве-

зе (План инвестиција за период 2007-2012, 

као ни обавезе из ове области зацртане 

Планом остваривања Стратегије енергети-

ке), а самим тим ни обавезе које проистичу 

из Уговора о оснивању Енергетске заједнице 

земаља средње и југоисточне Европе.

Неостваривањем планираних активности 

у електроенергетском сектору и Електро-

привреди Србије угрожава се извршавање 

обавеза које Србија има у оквиру важећих 

међународних уговора, као и обавеза које 

проистичу из процеса хармонизације и 

придруживања Европској унији у области 

енергетике и заштите животне средине. 

Да би задовољила стандарде Европске уније као 

и Закон о интегрисаном спречавању и контроли 

загађивања животне средине (Сл. гласник РС, бр. 

135/04), Електропривреда је у обавези да у периоду 

до 2015. године у заштиту животне средине уложи 

у свим својим секторима 1,2 милијарде евра.



АНЕКС I
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ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ЕНЕРГЕТИКА

1. Општи прописи и закони

1. Устав Републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 1/90)

2. Закон о заштити животне средине (Сл. гласник РС, бр. 66/91, 83/92, 67/93, 48/94, 

53/95)

3. Закон о заштити животне средине (Сл. гласник РС, бр. 135/04)

4. Измене и допуне Закона о заштити животне средине (Сл. гласник РС, бр. 36/09)

5. Закон о стратешкој процени утицаја (Сл. гласник РС, бр. 135/04)

6. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 

средине

(Сл. гласник РС, бр. 135/04)

7. Закон о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, бр. 135/04)

8. Измене и допуне Закона о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, бр. 36/09)

9. Закон о превозу опасних материја (Сл. лист СФРЈ, бр. 27/90, 45/90, Сл. лист. СРЈ, бр. 

24/94, 28/96, 21/99)

10. Закон о промету експлозивних материја (Сл. лист СФРЈ, бр. 30/85, 6/89, 53/91, Сл. лист 

СРЈ, бр. 24/94)

11. Закон о производњи и промету отровних материја (Сл. лист СРЈ, бр. 15/95, 28/96)

12. Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (Сл. гласник СРС, бр. 44/77, 45/85, 18/89, Сл. 

гласник РС, бр. 53/93, 67/93, 48/94)

13. Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/09)

14. Закон о хидрометеоролошким пословима од интереса за целу земљу (Сл. лист СФРЈ, бр. 18/88, 63/90)

15. Закон о заштити од елементарних и других већих непогода (Сл. гласник СРС, бр. 20/77, 24/85, 27/85, 6/89, 

52/89 и Сл. гласник РС, бр. 53/93, 67/93, 48/94)

16. Закон о заштити од пожара (Сл. гласник СРС, бр. 37/88 и Сл. гласник РС, бр. 

53/93, 67/93, 48/94)

17. Закон о заштити од јонизујућег зрачења и нуклеарној сигурности (Сл. гласник РС, бр. 36/09)

18. Закон о забрани изградње нуклеарних електрана у СРЈ (Сл. лист СРЈ, бр. 12/95)

19. Закон о режиму вода (Сл. лист СРЈ, бр. 59/98)

20. Закон о водама (Сл. гласник РС, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 

54/96)

21. Закон о пољопривредном земљишту (Сл. гласник РС, бр. 49/92, 53/93, 67/93, 48/94, 

46/95, 54/96, 14/00)

22. Закон о заштити биља (Сл. лист СРЈ, бр. 24/98, 26/98)

23. Закон о заштити биља од болести и штеточина (Сл. гласник СРС, бр. 14/84, 6/89 и Сл. гласник РС, 

53/93, 67/93, 48/94)

24. Закон о органској пољопривреди (Сл. лист СРЈ, бр. 28/2000)

25. Закон о енергетици (Сл. гласник РС, бр. 84/2004)

26. Закон о шумама (Сл. гласник РС, бр. 46/91, 83/92, 54/93, 67/93, 

48/94, 54/96)

27. Закон о геолошким истраживањима (Сл. гласник РС, бр. 44/95)
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28. Закон о утврђивању и разврставању резерви минералних сировина и 

приказивању података геолошких истраживања

(Сл. лист СРЈ, бр. 12/98, 13/98)

29. Закон о рударству (Сл. гласник РС, бр. 44/95)

30. Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 47/2003)

31. Закон о просторном планирању Републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 13/96)

32. Закон о предузећима (Сл. гласник СРЈ, бр. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 

74/99)

33. Закон о стандардизацији (Сл. гласник СРЈ, бр. 30/96, 59/98)

34. Закон о заштити на раду (Сл. гласник РС, бр. 42/91, 53/93, 67/93, 48/94, 

42/98)

35. Закон о јавној здравственој заштити (Сл. гласник РС, бр. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 

53/93, 67/93, 48/94, 25/96)

36. Закон о националним парковима (Сл. гласник РС, бр. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93, 

48/94)

37. Закон о министарствима (Сл. гласник РС, бр. 19/2004, 84/2004)

38. Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине (Сл. гласник РС, бр. 6/2002)

39. Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, бр. 49/99, 27/2001, 100/2003)

40. Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр. 16/97, 42/98)

41. Закон о државној управи (Сл. гласник РС, бр. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 

67/93, 48/94, 49/99)

42. Уредба о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних 

места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе

(Сл. гласник РС, бр.78/2004)

43. Одлука о оснивању организације за заштиту природних добара (Сл. гласник РС, бр. 88/92)

44. Закон о општем управном поступку (Сл. лист СРЈ, бр. 33/97, 31/2001)

45. Закон о управним споровима (Сл. лист СРЈ, бр. 46/96)

46. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења (Сл. гласник РС, бр. 36/09)

47. Закон о заштити ваздуха (Сл. гласник РС, бр. 36/09)

48. Закон о заштити природе (Сл. гласник РС, бр. 36/09)

49. Закон о одрживом коришћењу рибљег фонда (Сл. гласник РС, бр. 36/09)

50. Закон о управљању хемикалијама (Сл. гласник РС, бр. 36/09)

51. Закон о биоцидима (Сл. гласник РС, бр. 36/09)

52. Закон о заштити од буке у животној средини (Сл. гласник РС, бр. 36/09)

53. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл. гласник РС, бр. 36/09)
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2. Уредбе 

1. Уредба о заштити природних реткости (Сл. гласник РС, бр. 50/93, 93/93)

2. Уредба о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају (Сл. гласник РС, бр. 53/2002)

3. Уредба о утврђивању Програма контроле ваздуха у 2004. и 2005. години (Сл. гласник РС, бр. 48/04)

4. Уредба о основама, мерилима и условима за разврставање организација 

и органа у одговарајуће категорије угрожености од пожара

(Сл. гласник СРС, бр. 58/89, 4/90)

5. Уредба о категоризацији водотока (Сл. гласник СРС, бр. 5/68)

6. Уредба о класификацији вода међурепубличких водотока, међудржавних 

вода и обала Јадранског мора

(Сл. лист СФРЈ, бр. 33/87)

7. Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана 

дозвола

(Сл. гласник РС, бр. 84/05)

8. Уредба о утврђивању програма систематског испитивања квалитета вода (Сл. гласник РС, бр. 8/00)

9. Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег 

постројења или активности прописаним условима 

(Сл. гласник РС, бр. 84/05)

10. Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за 

примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности 

емисија у интегрисаној дозволи

(Сл. гласник РС, бр. 84/05)

11. Уредба о управљању отпадним уљима (Сл. гласник РС, бр. 60/08)

12. Уредба о начину и поступцима управљања отпадом који садржи азбест (Сл. гласник РС, бр. 60/08)
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3. Правилници

1. Правилник о анализи утицаја објеката односно радова на животну средину (Сл. гласник РС, бр. 61/92)

2. Правилник о условима и критеријумима за израду анализе утицаја 

објеката и радова на животну средину

(Сл. гласник РС, бр. 49/01)

3. Правилник о категоризацији заштићених природних добара (Сл. гласник РС, бр. 30/92)

4. Правилник о начину обележавања заштићених природних добара (Сл. гласник РС, бр. 30/92, 24/94, 17/96)

5. Правилник о регистру заштићених природних добара (Сл. гласник РС, бр. 30/92)

6. Правилник о документацији која се подноси уз захтев за издавање 

дозволе за увоз, извоз и транзит отпада 

(Сл. лист СРЈ, бр. 69/99)

7. Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређења депонија 

отпадних материја 

(Сл. гласник РС, бр. 54/92)

8. Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних 

материја 

(Сл. гласник РС, бр.12/95)

9. Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о складиштењу и 

претакању течног нафтног гаса 

(Сл. лист СФРЈ, бр. 24/71)

10. Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о 

складиштењу и претакању запаљивих течности 

(Сл. лист СФРЈ, бр. 20/71)

11. Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила 

и о складиштењу и претакању горива 

(Сл. лист СФРЈ, бр. 27/71)

12. Правилник о смештају и држању уља за ложење (Сл. лист СФРЈ, бр. 45/67)

13. Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 

земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања 

(Сл. гласник РС, бр. 23/94)

14. Правилник о оснивању мрежа и радних програма метеоролошких станица 

од интереса за целу земљу 

(Сл. лист СФРЈ, бр. 50/90)

15. Правилник о граничним вредностима, методама мерења имисије, 

критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података 

(Сл.гласник РС, бр. 54/92, 30/99)

16. Правилник о граничним вредностима емисија, начину и роковима 

мерења и евидентирања података 

(Сл. гласник РС, бр. 30/97, 35/97)

17. Правилник о ближим условима које морају да испуњавају стручне 

организације које врше мерења емисије и имисије 

(Сл. гласник РС, бр. 5/02)

18. Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини (Сл. гласник РС, бр. 54/92)

19. Правилник о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од 

загађивања животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање 

последица

(Сл. гласник РС, бр.60/94

20. Правилник о мерама заштите од елементарних и других већих непогода 

које мора да садржи техничка документација за изградњу инвестиционих 

објеката

(Сл. гласник СРС, бр. 34/78)

21. Правилник о границама изнад којих становништво и лица која раде 

са изворима јонизујућег зрачења не смеју бити изложени озрачењу, о 

мерењима степена изложености јонизујућим зрачењима лица која раде 

са изворима тих зрачења и о проверавању контаминације радне средине

(Сл. лист СФРЈ, бр. 31/89, 63/89)

22. Правилник о методама примене извора јонизујућег зрачења у медицини (Сл. лист СРЈ, бр. 32/98, 33/98)

23. Правилник о условима које морају испуњавати правна лица за вршење 

систематског испитивања садржаја радионуклида у животној средини

(Сл. лист СРЈ, бр. 32/98)



113ЗЕЛЕНА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

24. Правилник о условима за промет и коришћење радиоактивних 

материјала рендген-апарата и других уређаја који производе јонизујућа 

зрачења

(Сл. лист СРЈ, бр. 32/98)

25. Правилник о граничним вредностима излажености јонизујућим 

зрачењима

(Сл. лист СРЈ, бр. 32/98)

26. Правилник о условима под којима се могу стављати у промет намирнице 

и предмети опште употребе који су конзервисани јонизујућим зрачењем

(Сл. лист СРЈ, бр.42/98)

27. Правилник о граничним вредностима радиоактивне контаминације 

животне средине и о начину спровођења деконтаминације

(Сл. лист СРЈ, бр. 9/99)

28. Правилник о начину и условима сакупљања, чувања, евидентирања, 

складиштења, обрађивања и одлагања радиоактивног отпадног 

материјала

(Сл. лист СРЈ, бр. 9/99)

29. Правилник о условима које морају испуњавати правна лица за вршење 

деконтаминације

(Сл. лист СРЈ, бр. 9/99)

30. Правилник о методама и минималном броју испитивања квалитета 

отпадних вода 

(Сл. гласник СРС, бр. 47/83, 13/84)

31. Правилник о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне 

заштите објеката за снабдевање водом за пиће

(Сл. гласник СРС, бр. 33/78)

32. Правилник о опасним материјама у водама (Сл. гласник СРС, бр. 31/82)

33. Правилник о условима који морају испуњавати предузећа и друга правна 

лица која врше одређену врсту испитивања квалитета површинских и 

подземних вода, као и испитивање квалитета отпадних вода

(Сл. гласник РС, бр. 41/94, 47/94)

34. Правилник о класификацији вода (Сл. гласник СРС, бр. 5/68)

a. Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ, бр. 42/98, 44/99)

35. Правилник о максималним количинама штетних материјала и састојака у 

сточној храни

(Сл. лист СФРЈ, бр. 2/90, 27/90)

36. Правилник о начину уништавања биља за које су наређене мере 

уништавања

(Сл. лист СРЈ, бр. 67/2001)

37. Правилник о врстама амбалаже за пестициде и ђубрива и о уништавању 

пестицида и ђубрива

(Сл. лист СРЈ, бр. 35/99, 63/2001)

38. Правилник о промету, увозу и узорковању ђубрива (Сл. лист СРЈ, бр. 59/2001)

39. Правилник о промету, увозу и узорковању пестицида (Сл. лист СРЈ, бр. 59/2001)

40. Правилник о методама органске биљне производње и о сакупљању 

шумских плодова и лековитог биља као производа органске 

пољопривреде

(Сл. лист СРЈ, бр.51/2002)

41. Правилник о методама органске сточарске производње (Сл. лист СРЈ, бр. 51/2002)

42. Правилник о условима које морају испуњавати правна лица која врше 

испитивање процеса производње производа методама органске 

производње

(Сл. лист СРЈ, бр. 67/2002)

43. Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 

земљишту и води за наводњавање и методама њиховог тестирања

(Сл. гласник РС, бр. 23/94)

44. Правилник о поступку прегледа опреме за рад и испитивање услова радне 

средине 

(Сл. гласник РС, бр. 94/06)

45. Правилник о опасним материјама у водама (Сл. гласник РС, бр. 31/82)
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46. Правилник о условима које морају испуњавати предузећа и друга правна 

лица која врше одређивање квалитета површинских, подземних као и 

квалитет отпадних вода 

(Сл. гласник РС, бр. 41/94, 47/94)

47. Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних 

вода 

(Сл. гласник РС, бр.   47/83)

48. Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СР, бр. 44/99)

49. Правилник о граничним вредностима, методама мерења и емисије, 

критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података

(Сл. гласник РС, бр. 54/92, 30/99)

50. Правилник о граничним вредностима емисије, начину и роковима 

мерења и евидентирања података

(Сл. гласник РС, бр. 30/97, 35/97)

51. Правилник о ближим условима које морају да испуњавају стручне 

организације које врше мерења емисије и имисије 

(Сл. гласник РС, бр. 5/02)

52. Правилник о начину поступања са отпацима који имају својство опасних 

материја

(Сл. гласник РС, бр. 12/95)

53. Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини 

захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на 

животну средину

(Сл. гласник РС, бр. 69/05)

54. Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, бр. 69/05)

55. Правилник о садржини обиму и начину израде претходне студије 

оправданости и студије оправданости за изградњу објеката

(Сл. гласник РС, бр. 65/05)

56. Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја 

на животну средину

(Сл. гласник РС, бр. 69/05)

57. Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о 

спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на 

животну средину

(Сл. гласник РС, бр. 69/05)

58. Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о 

студији о процени утицаја на животну средину  

(Сл. гласник РС, бр. 69/05)

59. Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних 

дозвола 

(Сл. гласник РС, бр. 69/05)

60. Правилник о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од 

загађивања животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање 

последица 

(Сл. гласник РС, бр. 60/94)

61. Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија 

отпадних материја

(Сл. гласник РС, бр. 54/92)

62. Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини (Сл. гласник РС, бр. 54/92)

63. Правилник о регистру заштићених објеката природе (Сл. гласник РС, бр. 30/92)

64. Правилник о категоризацији заштићених природних добара (Сл. гласник РС, бр. 30/92)

65. Правилник о техничким условима које мора да испуњава рибњак (Сл. гласник СРС, бр. 27/81)

66. Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања 

секундарних сировина

(Сл. гласник РС, бр. 55/02)

67. Правилник о границама излагања јонизујућим зрачењима (Сл. лист СРЈ, бр. 32/98)

68. Правилник о садржини документације која се односи на хидрогеолошке и 

инжењерско-геолошке подлоге

(Сл. гласник СРС, бр. 26/84)
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4. Одлуке

1. Одлука о одређивању организација које испуњавају услове за мерење 

буке у људском окружењу

(Сл. гласник СРС, бр. 1/84, 44/84, 44/87, 51/91)

2. Одлука о формирању Одбора за нуклеарну енергију (Сл. лист СРЈ, бр. 16/96)

3. Одлука о условима за локацију, изградњу, пробни рад, пуштање у рад, 

коришћење и трајан престанак рада нуклеарног објекта

(Сл. лист СРЈ, бр. 42/97)

4. Одлука о изради и садржају извештаја о нуклеарној сигурности и друге 

документације потребне за утврђивање испуњености мера нуклеарне 

сигурности

(Сл. лист СРЈ, бр. 42/97)

5. Одлука о начину и условима за систематска испитивања присуства 

радионуклида у животној средини у околини нуклеарног објекта

(Сл. лист СРЈ, бр. 42/97)

6. Одлука о условима за промет и коришћење нуклеарних материјала 

и начину вођења евиденције о нуклеарним материјалима по зонама 

материјалних биланса

(Сл. лист СРЈ, бр. 42/97)

7. Одлука о стручној спреми и здравственим условима лица која раде са 

изворима јонизујућег зрачења

(Сл. лист СРЈ, бр. 45/97)

8. Одлука о евидентирању извора јонизујућег зрачења и о озрачености 

становништва, пацијената и лица која су при раду изложена дејству 

јонизујућег зрачења

(Сл. лист СРЈ, бр. 45/97)

9. Одлука о систематском испитивању садржаја радионуклида у животној 

средини

(Сл. лист СРЈ, бр. 45/97)

10. Одлука о условима које морају испуњавати правна лица за вршење 

мерења ради процене степена изложености јонизујућим зрачењима лица 

која раде са изворима зрачења, пацијената и становништва

(Сл. лист СРЈ, бр. 45/97)

11. Одлука о критеријумима за оцену сигурности нуклеарног објекта (Сл. лист СРЈ, бр. 2/98)

12. Одлука о условима које морају испуњавати лица која раде на пословима и 

задацима управљања производним процесом у нуклеарном објекту и на 

пословима и задацима надзора над тим процесом

(Сл. лист СРЈ, бр. 2/98)
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РАТИФИКОВАНИ МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Међународни уговори који непосредно уређују заштиту животне средине

1. Закон о ратификацији Међународне конвенције за заштиту птица (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, 

бр. 6/73)

2. Уредба о ратификацији Конвенције о заштити од опасности тровања 

бензолом

(Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, 

бр.16/76)

3. Закон о ратификацији Конвенције о спречавању и контроли 

професионалних ризика проузрокованих канцерогеним супстанцама и 

агенсима

(Службени лист СФРЈ - Међународни уговори,  

бр. 3/77)

4. Конвенција о мочварама које су од међународног значаја, посебно као 

пребивалиште птица мочварица  

(Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, 

бр. 9/77)

5. Закон о ратификацији Конвенције о заштити радника од професионалних 

ризика у радној средини проузрокованих загађењем ваздуха, буком и 

вибрацијом

(Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, 

бр.14/82)

6. Закон о ратификацији Конвенције о прекограничном загађивању ваздуха 

на великим удаљеностима

(Службени лист СФРЈ - Међународни уговори,  

бр. 11/86)

7. Закон о ратификацији Протокола уз Конвенцију о прекограничном 

загађивању ваздуха на велике даљине о дугорочном финансирању 

Програма сарадње за праћење и процену прекограничног преноса 

загађујућих материја у ваздуху на велике даљине у Европи (ЕМЕП)

(Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, 

бр. 2/87)

8. Закон о ратификацији Конвенције о заштити на раду, здравственој 

заштити  и радној средини 

(Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, 

бр.7/87)

9. Закон о ратификацији Конвенције о безбедности приликом коришћења 

азбеста 

(Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, 

бр. 4/89)

10. Закон о ратификацији Протокола о заштити Средоземног мора од 

загађивања и изворима са копна са анексима I, II и III

(Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, 

бр.1/90)

11. Закон о ратификацији Споразума о заштити вода реке Тисе и њених 

притока од загађивања

(Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, 

бр.1/90)

12. Бечка конвенција о заштити озонског омотача, с прилозима I и II (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, 

бр. 1/90)

13. Закон о ратификацији Споразума о заштити вода реке Тисе и њених 

притока од загађивања 

(Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, 

бр. 1/90)

14. Закон о ратификацији Европске конвенције о заштити археолошке 

баштине

(Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, 

бр. 9/90)

15. Закон о ратификацији Монтреалског протокола о супстанцама које 

оштећују озонски омотач

(Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, 

бр.16/90)

16. Закон о ратификацији Европске конвенције о заштити архитектонског 

блага

(Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, 

бр. 4/91)

17. Закон о потврђивању Оквирне конвенције Уједињених нација о промени 

климе, са анексима

(Службени лист СРЈ - Међународни уговори,  

бр. 2/97)

18. Закон о потврђивању Базелске конвенције о контроли прекограничног 

кретања опасних отпада и њиховом одлагању 

(Службени лист СРЈ - Међународни уговори,  

бр. 2/99)

19. Конвенција о сарадњи за заштиту и одрживо коришћење реке Дунав (Службени лист СЦГ - Међународни уговори,  

бр. 4/2003)
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20. Амандмани на Монтреалски протокол о супстанцама која оштећују 

озонски омотач

(Службени лист СЦГ - Међународни уговори,  

бр. 2/2004)

21. Монтреалски протокол о супстанцијама које оштећују озонски омотач (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, 

бр. 16/90, Службени лист Србије и Црне Горе - 

Међународни уговори, бр. 24/04)

22. Конвенција о процени утицаја на животну средину у прекограничном 

контексту

Еспо, 1991.

23. Конвенција о прекограничним ефектима индустријских удеса Хелсинки, 1992.

24. Конвенција о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и 

међународних језера

Хелсинки, 1992.

25. Конвенција о доступности информација, учешћу јавности у одлучивању и 

доступности правосуђа у вези са питањима која се тичу животне средине

Аархус, 1998.

26. Кјото протокол уз Оквирну конвенцију УН о климатским променама Кјото,1997.

27. Амандмани на Бечку конвенцију о супстанцама која оштећују озонски 

омотач

· Лондонски амандман Лондон, 1990.

· Копенхашки амандман Копенхаген, 1992.

· Пекиншки амандман Пекинг, 1999.

28. Ротердамска конвенција о процедури претходно информишуће 

сагласности за неке хемикалије и пестициде у међународној трговини

Ротердам, 1998.

29. Конвенција о дуготрајним органским загађујућим супстанцама – POP's Стокхолм, 2001.

30. Оквирни споразум за слив реке Саве Сарајево, 2002.

31. Конвенција о заштити и одрживом развоју Карпата, 2003.

32. Протокол уз Базелску конвенцију о одговорности за штету услед 

прекограничног кретања опасног отпада и његовог одлагања

Базел, 1999.

33. Конвенција о грађанској одговорности за штете које настану од активности 

опасних за животну средину

Лугано, 1993.

34. Протокол о регистру загађења и трансфера загађујућих материја – ПРТР Кијев, 2003.

35. Протокол о смањењу емисија сумпора или њихових прекограничних 

протока за најмање 30 процената

Хелсинки, 1985.

36. Протокол о контроли емисија азотних оксида или њихових 

прекограничних протока

Софија, 1988.

37. Протокол о даљем смањењу емисија сумпора Осло, 1994.

38. Протокол о тешким металима Архус, 1998.

39. Протокол о смањењу ацидификације, еутрофикације и приземног озона Гетенбург, 1999.

40. Конвенција о непловидбеном коришћењу међународних водотокова Њујорк, 1997.

41. Барселонска конвенција о заштити Средоземног мора од загађивања са 

протоколима

Барселона, 1976.

42. Закон о ратификацији Уговора о Енергетској заједници ЈИЕ (Сл. гласник РС бр. 62/06)
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ЕУ ЛЕГИСЛАТИВА

Council Directive 85/337/EC од 27. јуна 1985, Council Directive 97/11/EC од 3. марта 1997.

Directive 2003/35/EC Европског парламента од 26. маја 2003, као допуна Council Directive 85/337/EC

Directive 1999/32/EC Европског парламента од 26. априла 1999. и односе се на редукцију сумпора у течним горивима и додатак је Direc-

tive 93/12/EЕC

Directive 2001/80/EC Европског парламента од 23. октобра 2003. и Council Directive 79/409/EЕC од 2. априла 1979. 



АНЕКС II
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ  
(АКТИВНОСТИ И МЕРЕ) 
Период 2009–2015. година 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ (термоенергетски сектор)

ЗАШТИТА ВАЗДУХА И ТЛА 2009 -2014.

№ Активност/мера Блок Период реализације

1. Реконструкција или замена постојећих 

електрофилтера на ТЕ ЕПС-а   

ГВЕ =30-50 mg/Nm3) са уградњом 

континуалних мерача протока и 

квалитета димних гасова

ТЕ Никола Тесла А6 2010

ТЕ Никола Тесла А3 2010-2011

ТЕ Никола Тесла Б1-Б2 2010-2012

ТЕ Никола Тесла Б3 2010-2014

ТЕ Колубара А5 2008-2009

ТЕ Колубара Б1-Б2 2010-2014

ТЕ Костолац Б1-Б2 2009-2012

ТЕ Морава 2010-2011 

ЗАШТИТА ВАЗДУХА И ТЛА 2006 -2013.

№ Активност/мера Блок Период реализације

2. Примена примарних мера за смањење 

емисије NO
x 
(ГВЕ=200mg/Nm3)

ТЕ Никола Тесла А3-А6 2010-2014

ТЕ Никола Тесла Б1-Б2 2012-2013

ТЕ Колубара А5 2014

ТЕ Морава 2011-2015

ТЕ Колубара Б1-Б2 2010-2014

ТЕ Костолац А1-А2 2011-2012

ТЕ Костолац Б1-Б2 2011-2015
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Процењена средства 

(x 1.000 евра)
Коментар/финансирање

6.000 IPA Фонд

5.000 Нису одређени извори финансирања, могућности су:

1. Сопствена средства 

2. IPA Фонд 

3. Кредитна средства 

4. НИП  

5. Фонд за заштиту животне средине Републике Србије

12.000 IPA Фонд за Блок Б1 2012. година 

10.000 У оквиру изградње

5.000 Фонд за заштиту животне средине Републике Србије

10.000 У оквиру изградње

10.000 У оквиру изградње система за одсумпоравање димних гасова (Фонд за заштиту животне 

средине Републике Србије + кредит/IPA)

4.000 Фонд за заштиту животне средине Републике Србије/IPA

Процењена средства 

(x 1.000 евра)
Коментар/финансирање

24.000 У оквиру генералних ремоната - замена млинова и бренера у горионицима,  

извори финансирања:

1. Сопствена средства 

2. IPA Фонд 

3. SECO SWISS

24.000

4.000

4.000

16.000

12.000

12.000
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ЗАШТИТА ВАЗДУХА И ТЛА 2006 -2017.

№ Активност/мера Блок Период реализације

3. Изградња постројења за одсумпоравање 

(ГВЕ  = 200/400 mg/Nm3)

ТЕ Костолац Б1-Б2 2009-2012

ТЕ Никола Тесла Б1-Б2 2011-2014

ТЕ Никола Тесла Б3 2010-2014

ТЕ Никола Тесла А3-А6 2013-2017

ТЕ Колубара Б1 и Б2 2010-2014

4. Увођење нове технологије транспорта и 

одлагања пепела и шљаке на депонију

ТЕ Никола Тесла А 2010-2013

ТЕ Колубара А5 2008-2009

УКУПНО

ЗАШТИТА ВОДА 2006-2010.

№ Активност/мера Објекат

1. Студије: Билансирање отпадних вода ТЕ и ТЕ-ТО ЕПС-а ТЕ Никола Тесла А

ТЕ Никола Тесла Б

2. Изградња постројења за пречишћавање зауљених отпадних вода ТЕ Костолац Б

ТЕ Никола Тесла А

ТЕ Никола Тесла Б

3. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода РБ Колубара

4. Програм осматрања

Снимање попречних профила Дунава, Саве, Тисе и притока. Обнављање мреже 

пијезометара у приобаљу, маршрутна мерења са испитивањем квалитета воде, биоте 

и седимента (једанпут годишње), антиерозиони и бујичарски радови, решавање 

питања пловећих острва, израда катастра загађивача, итд.

ХЕПС Ђердап 1 и 2 

ХЕ Пирот, ХЕ Власинске 

ХЕ: Врла 1, Врла 2,

ПАП Лисина 

ХЕ и РХЕ Бајина Башта, 

ХЕ Зворник и ХЕ Електроморава  

(ХЕ Међувршје и ХЕ Овчар бања)

УКУПНО
* Инвестиције у области отпада су сагледане без решавања проблема депонија пепела и шљаке као и депонија гипса.
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Процењена средства 

(x 1.000 евра)
Коментар/финансирање

126.000 Фонд за заштиту животне средине Републике Србије

210.000 IPA Фонд

120.000 У оквиру изградње / Стратешки партнер

200.000 Нису одређени извори финансирања, могућности су:

1. Сопствена средства 

2. IPA Фонд 

3. Кредитна средства 

4. НИП  

5. Донаторска средства

120.000 У оквиру изградње / Стратешки партнер

40.000 Нису одређени извори финансирања, могућности су:

1. Сопствена средства 

2. IPA Фонд 

3. Кредитна средства 

4. НИП  

5. Донаторска средства

8.000 Фонд за заштиту животне средине Републике Србије/ЕПС

996.400

Период реализације
Процењена средства 

(x 1.000 евра)

у току
50

у току

2006–2007 500

2009-2011 2.000

2007-2008 1.500

2007-2012 6.500

11.500
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ОТПАД 2006-2010.

№ Активност/мера Објекат

1. формирање основних докумената и механизама за управљање отпадом

    -   пепео и шљака

    -   јонске смоле, 

    -   стаклена и минерална вуна

    -   отпадна уља

    -   акумулатори и АКУ батерије 

производи будућих нових технологија (одсумпоравање, денитрификација, отпад-

талог при пречишћавању отпадних вода итд.)

Објекти ЕПС-а

2. Решавање проблема електричних уређаја пуњених PCB уљима у ЈП ЕПС  

(пираленска уља) IPA

Објекти ЕПС-а

МОНИТОРИНГ 2007-2010.

№ Активност/мера Објекат

1. Континуална мерења емисије гасова и честица у димним гасовима ТЕ Никола Тесла А

ТЕ Никола Тесла Б

ТЕ Костолац Б

ТЕ-ТО Нови Сад

ТЕ-ТО Зрењанин

ТЕ-ТО Сремска Митровица

2. Модернизација система мониторинга и управљања (ЕПС SECO SWISS) ТЕ Никола Тесла Б

Укупно
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Период реализације
Процењена средства 

(x 1.000 евра)

2006-2010 7.000,0

2010-2011 6.000.000

Период реализације
Процењена средства 

(x 1.000 евра)

2008-2009

2.200,0

900,0

200,0

100,0

50,0

2009-2012 28.000,0

31.350,0
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РУДНИКА ЈП ЕПС 2006 -2015.

№ Активност Тема

1
На

уч
но

ис
тр

аж
ив

ач
ки

 р
ад

 (Н
ИР

) и
 И

нв
ес

ти
ци

он
о-

те
хн

ич
ка

 д
ок

ум
ен

та
ци

ја
 (И

Т)
Студија интегралног сагледавања досадашњих реализованих решења у рекултивацији копова 

Колубарског и Костолачког басена, са могућим правцима даљег развоја

2 Увођење селективног откопавања и одлагања земљишта на површинским коповима ЕПС-а, I фаза

3 Студија дефинисања завршних контура површинског копа „Тамнава-Исток “ након престанка 

експлоатације угља у циљу рекултивације

4 Рекултивације и ревитализације простора ПК Кленовник, ПД ТЕ-КО Костолац, у функцији затварања копа 

(Идејни пројекат затварања ПК „Кленовник “ са студијом оправданости и процени утицаја на животну 

средину) 

5 Рекултивације и ревитализације простора ПК Ћириковац, ПД ТЕ-КО Костолац, у функцији затварања копа 

(Идејни пројекат затварања ПК  „Кленовник “ са студијом оправданости и процени утицаја на животну 

средину)

6 Израда катастра загађивача земљишта Колубарског региона, под утицајем објеката ЕПС-а, I фаза

7 Техноекономска анализа коришћења угљене прашине и органских ђубрива у поступцима рекултивације 

депонија пепела и јаловишта ЕПС-а, II фаза – за ПД ТЕ– КО Костолац

8 Израда катастра загађивача земљишта Костолачког региона, под утицајем објеката ЕПС-а, II фаза

9 Израда планских основа (пољопривредних и шумских) у рударским басенима

10 Студија контроле квалитета земљишта

11 Рејонизација рекултивисаних површина, под утицајем објеката ЕПС-а, више фаза

12 Студија оптимизација технологије одлагања јаловине и пепела и шљаке у слободне просторе копова 

13 Израда система мониторинга земљишта ЕПС-а

14 Увођење информационог система рекултивације, ревитализације и просторног уређења 

експлоатационих поља рудника ЕПС-а, I фаза 

15 Генерални пројекат могућности коришћења повратних топлих вода термоелектрана

16 Ремедијација – пилот постројење

17 Валоризација вода из система предодводњавања и одводњавања површинских копова ЕПС-а 

(снабдевање водом за пиће, индустријском водом и наводњавањем)

УКУПНО



127ЗЕЛЕНА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

Период Средства Є Коментар

2008 -2009 149.500 Сопствена средства НИР

2008 -2009 437.500 Сопствена средства ИТ

2007 - 2008 87.500 Сопствена средства НИР

2008 - 2011 168.500 Сопствена средства ИТ

2009 - 2011 168.500 Сопствена средства ИТ

2008 - 2009 225.000 Сопствена средства НИР

2007 - 2008 97.500 Сопствена средства ИТ

2011- 2012 225.000 Сопствена средства НИР

2008 - 2012 310.000 Сопствена средства ИТ

2012 - 2015 125.000 Сопствена средства НИР

2009 - 2014 205.000 Сопствена средства НИР

2008 - 2011 125.000 Сопствена средства НИР

2010 - 2013 180.000 Сопствена средства НИР

2010 - 2012 80.000 Сопствена средства ИТ

2008 - 2009 125.000 Сопствена средства НИР

2009 - 2015 2.000.000 Сопствена средства ИТ

2012 - 2013 112.500 Сопствена средства НИР

4.822.000
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РУДНИКА ЈП ЕПС - Рударски басен „Колубара“ 2006 -2012.

№ Активност Тема

1
од

рж
ав

ањ
е 

 

ин
ве

ст
иц

иј
е

Уређење зелених површина на 34,5 ha

2 Идејни пројекат уређења комплекса рекултивисаних површина у оквиру Поља Д као заштитне и 

предеоне целине, пројекат

3 Главни пројекат уређења комплекса рекултивисаних површина у оквиру Поља Д као заштитне и 

предеоне целине, пројекат

4 Идејни пројекат уређења акватичних екосистема предеоних целина

5 Главни пројекат уређења акватичних екосистема предеоних целина

6 Агротехничко одржавање експерименталног и експлоатационог воћњака 15,5 ha, као и израда пројекта 

за попуњавање воћњака, Главни пројекат

7 Производња на ратарским површинама и израда пројекта за увођење нових култура

8 Радови у шумарству предвиђени шумско-привредном основом

9 Примарна техничка рекултивација

10 Секундарна техничка рекултивација на 60 ha

11 Израда приступних путева до и око рекултивисаних површина дужине 1500m и ширине 4m

12 Контрола квалитета отпадних вода на површинским коповима и анализа квалитета отпадних, 

подземних и речних вода

13 Контрола квалитета пијаћих вода

14 Контрола квалитета пијаћих вода

15 Контрола радиоактивних извора зрачења

16 Контрола квалитета ваздуха –мерење емисије и имисије у зони утицаја ДП „ Површински копови “

17 Контрола квалитета земљишта у зони утицаја ДП „ Површински копови “

18 Контрола квалитета земљишта: израда Студије за лабораторијска испитивања. Санација загађеног 

земљишта - Идејни пројекат, извођење радова

19 Континуална контрола квалитета ваздуха - мерење емисије и имисије у зони утицаја „ Колубара 

Прерада“

20 Контрола ефикасности рада постројења за пречишћавање отпадних вода - анализа квалитета отпадних, 

пречишћених, речних и подземних вода

21 Пројекат коришћења муља насталог у процесу преч. отпадних вода ДП «Прерада» као органо-

минерално ђубриво у процесу рекултивације РБ „ Колубара “. Главни пројекат-Извођење

22 Идејни пројекат плантажног пошумљавања брзорастућих култура

23 Главни пројекат плантажног пошумљавања брзорастућих култура

24 Извођење плантажног пошумљавања брзорастућих култура

25 Идејни пројекат изградње ветрозаштитних појасева у зони утицаја рударских машина у близини 

насељених места

26 Главни пројекат изградње ветрозаштитних појасева у зони утицаја рударских машина у близини 

насељених места

27 Извођење радова на изградњи ветрозаштитних појасева у зони утицаја рударских машина у близини 

насељених места
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Период Средства Є Коментар

2007-2012 814.818

2008-2010 8.025

2009-2010 16.049

2008–2009 7.407

2009-2010 20.370

2007-2012 88.890

2007-2012 185.184

2007-2012 740.742

2007-2012 888.888

2007-2012 962.964

2007-2010 88.888

2007-2012 74.076

2007-2012 148.146

2007-2012 222.222

2007-2012 59.262

2007-2012 370.374

2007-2012 37.038

2007-2012 74.076

2008–2012 481.482

2009-2012 44.442

2008 55.556

2007 2.469

2008 4.321

2009-2012 49.383

2007 1.852

2008 3.704

2009-2012 18.519
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РУДНИКА ЈП ЕПС - Рударски басен „Колубара“ 2006 -2012.

№ Активност Тема

28
од

рж
ав

ањ
е 

 

ин
ве

ст
иц

иј
е

Пројекат пречишћавања санитарних отпадних вода на ДП „Копови“. Главни пројекат, извођење

29 Елаборат о могућности коришћења шумске масе за брикетирање, огрев и грађевински материјал

30 Мобилна лабораторија за мониторинг животне средине, нејонизујућег зрачења и подземних 

инсталација

31 Главни пројекат постројења за добијање органског ђубрива на бази исталоженог матер. из филтер 

талож. Прерада - Извођење

32 Студија за валоризацију ретких метала из пепела на бази метода обогаћивања минералних сировина и 

ремедијације

33 Студија за истраживање могућности гајења и коришћења лековитог биља

34 Студија за валоризацију ретких метала из пепела на бази метода обогаћивања минералних сировина и 

ремедијације

35 Студија о могућности добијања биодизела узгајањем уљане репице и соје

36 Главни пројекат деградација полутаната непријатног мириса из сушаре, са извођењем

37 Израда Главног пројекта заштите вода и унапређење пречишћавања отпадних вода ДП „Колубара - 

Прерада “ пројекта, извођење

38 Санација постојећих уређаја за пречишћавање санитарних вода – Биодиск  и Путокс

39 Удесни случајеви са аспекта заштите животне средине у ДП „ Колубара - Прерада “ - Вреоци

40 Пројекат мини-џет система на вагонима за сушени угаљ и угаљ за ТЕНТ

41 Реализација акционог плана заштите животне средине површинског копа „Тамнава – Западно поље“ 

Рударског басена „ Колубара “

УКУПНО
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Период Средства Є Коментар

2008 49.383

2008 4.321

2008-2012 1.049.383

2008-2012 290.125

2008-2012 80.245

2008-2012 133.332

2007-2012 96.294

2007–2008 133.332

2008-2009 870.370

2008 555.556

2007-2012 24.961

2008 49.383

2008 49.383

2009. 8.000.000

16.854.945
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РУДНИКА ЈП ЕПС - Рударски басен „Костолац“ 2006-2012.

№ Активност Тема

1
од

рж
ав

ањ
е

ин
ве

ст
иц

иј
е

Израда техничке документације

2 Мерење и праћење утицаја делатности предузећа на животну средину

Радови на рекултивацији ПК Кленовник

3 Агробиолошка рекултивација унутрашњег одлагалишта (10+10+10 ha)

Техничка и биолошка рекултивација етажа (10 ha)

4 Реализација инвестиционог плана заштите животне средине затварања површинског копа „Кленовник“ 

Рударског басена Костолац

Радови на рекултивацији ПК Ћириковац

5 Техничка и биолошка рекултивација косина етажа одлагалишта (15+20 ha)

6 Техничка и биолошка рекултивација спољњег одлагалишта „Млава – Могила“ (15+30+15+ 15ha)

7 Техничка и биолошка рекултивација спољњег одлагалишта (15 ha)

Техничка и биолошка рекултивација унутрашњег одлагалишта (10+10+15+ 15 ha) 

8 Биолошка рекултивација унутрашњег одлагалишта и косина (15 ha)

9 Реализација инвестиционог плана заштите животне средине затварања површинског копа „Ћириковац“ 

10 Изградња депоније пепела и шљаке ТЕ Костолац Б у слободне просторе површинског копа „Ћириковац“

Радови на рекултивацији ПК Дрмно

11 Техничка и биолошка рекултивација унутрашњег одлагалишта (15+15+15+ 15 ha)

12 Одводњавање површинских копова Дрмно – Костолачки басен и Поље Б – Колубарски басен

13 Техничка и биолошка рекултивација спољњег одлагалишта (20+20+ 20+ 20 ha)

14 Биолошка рекултивација косина унутрашњег одлагалишта (15+ 10 ha)

УКУПНО
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Период Средства Є Коментар

2007-2011 117.647

2007-2012 152.940

2008-2010 282.354

2012 164.706

2008-2012 40.000.000

552.941

2011-2012 788.235

2009-2010 329.412

2008-2010 317.647

2009 235.294

2009 235.294

2009-2013 130.000.000

2009 15.000.000

2007-2012 882.353

2008-2010 30.000.000

2008-2012 1.505.884

2007-2012 147.059

220.194.118
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Најважнији пројекти и реализована средства у заштиту животне средине 2002–2007. година

ЗАШТИТА ВАЗДУХА 2002 -2009. Уложена средства

Термоелектрана Електростатички филтер на блоку Година реконструкције или замене

ТЕ Никола Тесла А

А5 2004

А2 2005

А1 2006

А4 2007

ТЕ Колубара А А5 2008-2009

ТЕ Костолац А
А1 2005

А2 2006

УКУПНО

ЗАШТИТА ТЛА 2002-2007  Увођење нове технологије транспорта и одлагања пепела и шљаке на депонију        

Термоелектрана
Година реконструкције 

или замене
Средства   

 (x 1000 евра)
Коментар

ТЕ Никола Тесла Б 2007-2009 27.000 Донација EAR

ТЕ Колубара А 2008-2009 10.000 Фонд ЗЗЖС РС

ТЕ Костолац А 2008-2010 13.000 Кредит KfW

ТЕ Костолац Б 2007-2009 23.000 Кредит EBRD

УКУПНО 73.000

МОНИТОРИНГ 2002-2008 КОНТИНУАЛНИХ МЕРЕЊА ЕМИСИЈЕ ГАСОВА И ЧЕСТИЦА У ДИМНИМ ГАСОВИМА

Термоелектрана
Година реконструкције 

или замене
Средства   

(x 1000 евра)
Коментар

ТЕ Никола Тесла A

2002-2007

500,0

Сопствена средстваТЕ Костолац А
390,0

ТЕ Костолац Б

УКУПНО 890,0
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Средства  (x 1000 евра) Коментар

5.000 Донација EAR

5.000 Сопствена средства / Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије

5.000 Сопствена средства 

5.000 Сопствена средства / Фонд за заштиту животне средине Републике Србије

5.000 Фонд ЗЗЖС РС

5.000 Донација EAR

5.000 Донација EAR

35.000





АНЕКС III
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АКЦИОНИ ПЛАН АДАПТАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

МЕЂУСЕКТОРСКА ЗАЈЕДНИЧКА ПИТАЊА

№ Активност/мера Имплементациона институција
1. Иницирање и реализација пројеката израде националних извештаја и 

других пројеката уз финансијску подршку GEF-а и осталих финансијских 
механизама

Надлежна министарства и други органи непосредно 
укључени у спровођење UNFCCC и Кјото протокола са 
Електропривредом Србије

2. Обука кадрова за израду пројектне документације у области климатских 
промена

3. Израда и имплементација програма развоја кључних институција које се 
непосредно баве пословима у области климатских промена

4. Иницирање укључивања Србије у SMALL GRANT Програм GEF-а

5. Успостављање отвореног форума за разматрање питања у области 
климатских промена (укључивање у европску и глобалну мрежу форума)

6. Израда и имплементација средњoрочног програма имплементације 
Конвенције

7 Израда инвентара гасова стаклене баште - GHG. Министарство надлежно за заштиту жив. сред. у Р. 
Србији , Мин. рударства и енергетике, Р. Србија;  
са учешћем Електропривреде Србије

8 Примена најновијих научних и технолошких достигнућа у енергетском 
сектору на постојеће и новоизграђене производне, прерађивачке 
и преносне капацитете, рационална употреба енергије и повећање 
енергетске ефикасности, коришћење обновљивих извора енергије

Електропривреда Србије и ЕМС

9 Доношење програма за едукацију и пропагирање важности стратегије 
одрживог развоја са становишта заштите животне средине кроз 
активности којима би се обухватили сви стручњаци везани за 
проблематику развоја енергетског сектора

Мин. надлежна за животну средину у Р. Србији;  
Мин. руд. и енерг. (Р. Србија)

Агенција за енергетику, Агенција за енерг. ефикасност, 
рудници, Електропривреда Србије, Нафтна индустрија 
Србије, Удружење  топлана

10. Спровођење програма ревитализације свих застарелих производних 
енергетских објеката сагласно њиховим изворним техничким 
карактеристикама уз могућност побољшања технолошких и оперативних 
перформанси

Надлежно министарство и јавна предузећа из сектора 
енергетике

11. Оспособљавање и унапређивање постојећих система за заштиту у циљу 
смањења емисије штетних материја из постојећих термоенергетских 
капацитета

Електропривреда  Србије

12. Посредни утицај на смањење емисије штетних материја у атмосферу 
преко активности на рационализацији потрошње енергије, односно 
повећању енергетске ефикасности код домаћинстава преко довођења 
цена електричне и топлотне енергије на економски ниво и успостављање 
реалних паритета цена основних енергената, побољшања постојећег и 
даљи развој система централног грејања, развој гасоводне мреже који ће 
омогућити супституцију коришћења електричне енергије, стимулисање 
коришћења енергетски ефикаснијих уређаја у домаћинствима

Влада Р. Србије; Мин. рударства и енергетике  
Р. Србије и Електропривреда Србије

13. Смањење губитака у преносу и дистрибуцији, првенствено електричне и 
топлотне енергије

Влада Р. Србије; Мин. рударства и енергетике Р. Србије, 
Електропривреда Србије и Електромрежа Србије

14. Спровођење свеобухватног истраживања развоја обновљивих извора 
енергије

Истраживање хидроенергетског потенцијала, енергетског потенцијала  
сунца и ветра и геотермалне енергије

Надлежно министарство и Електропривреда Србије, 
РХМЗ Србије

15. Истраживање утицаја рудника, складишта и депонија угља и постројења 
за прераду угља на загађење животне средине, а посебно на емисије 
гасова са ефектом стаклене баште

Надлежна министарства, ЈП ПЕУ, предузећа за 
експлоатацију руде угља, Електропривреда Србије и 
одговарајуће научноистраживачке институције!

16. Примена Carbon Capture Storage (CCS) технологије у термоенергетским 
постројењима Електропривреде Србије

Надлежна министарства, Електропривреда Србије и 
одговарајуће научноистраживачке институције

Коментар: периоди реализације -  Краткорочни  2009-2011;    Средњорочни  2012-2015
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Период реализације Коментар
Средњорочни и дугорочни Основ за имплементацију Оквирне стратегије Србије и спровођење обавеза из UNFCCC 

и Кјото протокола

Краткорочни и средњорочни

Средњорочни

Краткорочни

Краткорочни

Средњорочни

Краткорочни и дугорочни Извршавање обавеза према UNFCCC и Кјото протоколу и оцена могућности учешћа у 
флексибилним механизмима Кјото протокола

Дугорочни Смањење загађености ваздуха у локалним,  регионалним и глобалним размерама и 
оптимизација потрошње резерви фосилних горива

Краткорочни и средњорочни Кадровско јачање институција у сектору енергетике са аспекта заштите климе и 
спровођења преузетих међународних обавеза

Средњорочни и дугорочни Смањење емисија GHG и других загађујућих материја

Средњорочни и дугорочни Заштита ваздуха и климе

Средњорочни и дугорочни Смањење емисија GHG и других загађујућих материја

Дугорочни Смањење емисија GHG и других загађујућих материја; заштита ваздуха и климе

Средњорочни и дугорочни Интензивирање коришћења обновљивих извора енергије; смањење емисија GHG; 
заштита ваздуха и климе

Смањење емисија GHG и других загађујућих материја; заштита ваздуха и климе

Краткорочни Смањење емисија GHG и других загађујућих материја; заштита ваздуха и климе





АНЕКС IV
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Предлози пројеката* 

1. TPP NIKOLA TESLA B (UNIT B1 - B2) - FLY GASES DENITRIFICATION 

2. TPP KOSTOLAC B (UNIT B1 - B2) - FLY GASES DENITRIFICATION 

3. TPP NIKOLA TESLA A (UNIT A3 - A6) - FLUE GAS DESULPHURISATION PLANT

4. TPP NIKOLA TESLA B (UNIT B1 – B2) - FLUE GAS DESULPHURISATION PLANT

5. TPP NIKOLA TESLA A - RECONSTRUCTION OF ASH AND SLAG HANDLING SYSTEM

6. TPP MORAVA SVILAJNAC - ELECTROSTATIC PRECIPITATOR 

* на CD-у





СКРАЋЕНИЦЕ

РЕЧНИК ТЕРМИНА

СПИСАК ТАБЕЛА
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СКРАЋЕНИЦЕ

BAT најбоље доступне технике

CDM Clean Development Мechanism

CER Certified Emission Reduction

DG Environment Директорат за заштиту животне средине Европске комисије

DG Тren Директорат за транспорт и енергетику Европске комисије

DNA Designated National Authority

EAR European Agency for Reconstruction

EMS Систем управљања заштитом животне средине - ISO 14001

ERU Emission Reduction Unit

EU Европска унија

GEF Глобални механизам за финансијску подршку у области животне средине (Global Environment Facility)

GHG гасови са ефектом стаклене баште

ICPDR International Commission for Protection of Danube River

IPA Instrument of pre-accession assistance

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

IPPC Integral Prevention Polution Control

JI Joint Implementation

MIPD Multiannual Indicative Planning Document - MIPD

NEAP Национални акциони план заштите животне средине

OECD Organization for Economic Co-operation and Development

PCB полихлоровани бифенили

PM суспендоване честице

UNECE Економска комисија Уједињених нација за Европу

UNEP United Nations Environment Programme

UNFCCC Тhe United Nations Framework Convention on Climate Change

WMO World Meteorological Organization

БДП бруто друштвени производ

ГВЕ гранична вредност емисије

ЕМС Електромрежа Србије

ЕПС Електропривреда Србије

ЈИЕ Југоисточна Европа

ЈП Јавно предузеће

КП Кјото протокол

НПЗЖС Национални програм за заштиту животне средине

ОДГ одсумпоравање димних гасова

ПОС План остваривања Стратегије енергетике

ТЕ термоелектрана

ТЕ-ТО термоелектрана-топлана

УО Управни одбор
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РЕЧНИК ТЕРМИНА

Acquis Communau-
taire

правна тековина ЕУ која садржи (поред оснивачких уговора) више од 20.000 прописа из секундарног 

законодавства и 4.000 судских пресуда;

Економски 
инструменти

категорија инструмената који имају за циљ да утичу на понашање економских чинилаца променом 

финансијских подстицаја у циљу побољшања исплативости управљања заштитом животне средине и 

природним ресурсима;

Емисија испуштање загађујућих материја или енергије из индивидуалних и/или дифузних извора у животну средину и 

њене медијуме;

Имисија концентрација загађујућих материја и ниво енергије у животној средини којом се изражава квалитет животне 

средине;

Инфраструктуру за 
заштиту животне 
средине

чине постројења и технологије за спречавање загађења или третман загађења на крају процеса (постројења за 

пречишћавање отпадних вода, санитарне депоније, технологије за смањење загађења ваздуха, унапређење 

саобраћаја итд.);

Капацитет 
животне средине

способност животне средине да прихвати одређену количину загађујућих материја без нарушавања равнотеже 

и наступања неповратне штете у животној средини;

Катастар 
загађивача

регистар систематизованих информација и података о загађивачима медијума животне средине са подацима 

о њиховој локацији, производним процесима, карактеристикама, материјалним билансима на улазима 

и излазима сировина, полупроизвода и производа, постројењима за пречишћавање, токовима отпада и 

загађујућих материја и месту њиховог испуштања, третмана и одлагања;

Квалитет животне 
средине

стање животне средине које се исказује физичким, хемијским, биолошким, естетским и другим индикаторима;

Најбоље доступне 
технике

представљају најефективније и најнапредније фазе у развоју одређених активности и начин њиховог 

обављања који омогућава погоднију примену одређених техника за задовољавање граничних вредности 

емисија које су пројектоване тако да спрече или где то није изводљиво, смање емисије и утицај на животну 

средину у целини;

Санација, односно 
ремедијација

процес чишћења или коришћења других метода за уклањање загађења са локације до нивоа који је безбедан 

за будуће коришћење;

Удес изненадни и неконтролисани догађај или низ догађаја, који настаје неконтролисаним ослобађањем, 

изливањем или расипањем опасних материја при производњи, промету, употреби, превозу, преради, 

складиштењу, одлагању или дуготрајном неадекватном чувању. Овај израз не обухвата: војна постројења; 

нуклеарне удесе; генетички модификоване организме; транспорт опасних материја цевоводима, укључујући и 

пумпне станице; удесе при истраживању и експлоатацији минералних сировина; оштећења брана, са изузетком 

последица индустријских удеса проузрокованих таквим оштећењем.
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Име Михајло Гаврић

E-mail mihajlo.gavric@eps.rs

Датум рођења 12. септембар 1950.

РАДНО ИСКУСТВО

2004 - тренутно

Електропривреда Србије, Војводе Степе 412, Београд, Србија

Дирекција за стратегију и инвестиције, Сектор за заштиту животне 

средине,

Директор сектора 

одговорности

Управљање животном средином за целу Електропривреду Србије

Државна политика у области заштите животне средине и друга 

Заменик министра 

одговорности

Сва питања и активности везани за заштиту животне средине

2001-2002.

Србије

Заменик директора 

одговорности

Института Србије

2001.

Југославије

Помоћник директора 

одговорности
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1991-2000.

Служба за временску прогностику

одговорности

Питања везана за одговорности службе за временску прогностику на 

савезном нивоу 

1984-1991.

одговорности

Временска прогноза, прављење модела и сл.

1981-1984.

Београд

Истраживач специјалиста, тим у служби за временску прогностику

одговорности

Временска прогноза, прављење модела и сл.

ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА

је обезбедила образовање и обуку

Израел

дипломирани инжењер
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Белешке о професионалном искуству

Земља Датум

1985-1995

1985 -2000

1996

1997 

укључујући истраживање

1998

1999

Југославији  

2000

2001

2001

2001

2001

Извештај о стању животне средине у 2000. и приоритети за 2001. за Србију 2001

Закон о заштити животне средине 2001

2002

2002

укључујући истраживање

2002

укључујући истраживање 

2002

2002-2003

2002-2003

2002-2003

2002-2003

процена ризика

2002-2003

Извештај о стању животне средине у 2002. за Србију 2003

Сви програми за заштиту животне средине везани за ЕПС 2004 -2005
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Име Александар Влајчић

E-mail

Датум рођења 30. јул 1955.

РАДНО ИСКУСТВО

2007 - 2009.

Инвестиције, производња, одржавање

Заменик директора

одговорности

производњу и одржавање

2004 - 2007.

Милана 36, Београд

Енергетски сектор; Јавна администрација 

Помоћник министра

одговорности

успостављање  либерализованог тржишта електричне енергије у Србији

2001 - 2004.

Војводе Степе 412, Београд

Енергетски сектор

Помоћник директора за инвестиције

одговорности

1990-2001.

Производња и одржавање

одговорности постројењу и пароводима
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1983-1990.

Енергетски сектор, Инвестиције

Инжењер за рад и одржавање, пуштање у рад

одговорности

који користе лигнит за потпалу

1983.

Машинопројект, Београд

Енергетски сектор

Пројект  инжењер

одговорности

Образовање и обуке

1974-1980.

је обезбедила образовање и обуку године

Дипломирани машински инжењер 

дипломирани инжењер 

Додатне информације

-
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Братислав Чеперковић је рођен у Краљеву 1962. 

на међународним пројектима рециклаже и управљања 

-

-

тивни развој. Експерт је за питања ЕУ интеграције 

ангажован је на процесу ЕУ интеграција, укључен је у 

је од твораца Уговора Енергетске заједнице, ЕУ-ЈИЕ 

великог броја пројеката у области транспорта енергије 

и заштите животне средине. Био је ангажован и на 

Уговор о транспорту ЕУ-ЈИЕ, Споразум о јединственом 

отвореном небу, Уговор о ваздушном саобраћају, 

2
 у Београду и 

ЕУ-ЈИЕ коридор Е7 и Е10, са стратешким приоритетом 

за циљ јачање односа између ЕУ и земаља западног 

немачки. Живи у Београду. Међу добијеним бројним 



160 ЗЕЛЕНА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ




