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Енергетска климатска политика Европе дефинише амбициозне циљеве за ставрање
одрживог, безбедног и конкурентног енергетског система. Употреба соларне енергије само
је једна од области употребе обновљивих извора енергије. Европска унија има стратегију да
у будућности све више промовише употребу обновљивих извора енергије, са низом мера којима
би се подстакле инвестиције у објекте са применом обновљивих извора енергије. Потребно је
повећати производњу из обновљивих извора енергије а постепено смањивати традиционалну
производњу која је уједно и највећи загађивач животне и радне средине или модернизовати
системе, чиме би се испоштовале дозвољене норме загађујућих материја које се емитују у
животну и радну средину.У раду је представљен пример примене соалрних панела на објектима "РБ Колубара,оц-Прерада", где је приказана количина произведене ел.енергије, количина
смањења емисије СО2, новчана добит и уштеда, као и друге погодности које се остварују
применоm соларних панела за производњу електричне енергије. За потребе рада разматрани
су објекти са најбољим карактеристикама( орјентација, нагиб крова, консртикција, површина), такође и потрошња ел.ен. у самим објектима.
Кључне речи:соларна енергија;обновљиви извори енергије;соларни панели;СО2..
Europe's energy and climate policy defines ambitious goals for creating a sustainable, secure
and competitive energy system. The use of solar energy is only one of the areas of use of renewable
energy sources. The European Union has a strategy to increasingly promote the use of renewable
energy sources in the future, with a series of measures to encourage investment in renewable energy
facilities. It is necessary to increase the production from renewable energy sources and gradually
reduce the traditional production which is also the biggest polluter of the living and working
environment or to modernize the systems, which would respect the allowed norms of pollutants
emitted into the living and working environment. solar panels on the facilities "RB Kolubara, ocPrerada", where the amount of produced electricity, the amount of reduction of СO2 emissions,
monetary gain and savings, as well as other benefits that are realized by using solar panels for
electricity production are shown. For the needs of the work, the facilities with the best characteristics
(orientation, roof slope, design, surface) were considered, as well as the consumption of electricity.
in the facilities themselves.
Key words: solar energy, renewable energy sources, solar panels, СO2 .

1 Увод
Велики потенцијал лежи у соларним електранама. Према процени „Међународне агенције за енергетику" (ИЕА), у периоду од 2005 до 2025. године се очекује увећање потрошње
примарне енергије за 40%. То говори о неопходности да се развој енергетике стратешки планира и детаљно анализира са свих аспеката. Србија се налази међу 20 најинтензивнијих земаља
по емисији угљеника.
Заменом постојећих капацитета новим капацитетима значајно би се повећала ефикасност. Овим међутим неће бити довољно да се оствари систем производње енергије са ниским
––––––––––––
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нивоом емисије угљеника тј. смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште за 80% до
2050. године. Потребно је повећати производњу из обновљивих извора енергије а постепено
смањивати традиционалну производњу која је уједно и највећи загађивач животне и радне средине или модернизовати системе, чиме би се испоштовале дозвољене норме загађујућих материја које се емитују у животну и радну средину. Производња електричне енергије из фотонапонских ћелија (ПВ) има стопу раста 50-60 % на годишњем нивоу. Гледајући прогнозу „S&P
Global Platts Analytics", просечне цене на четири највећа тржишта у Европи за 2019 год., биле
су 58 €/МWh у односу на 54 € колико је била у 2018. и 37 €/ МWh у 2016. Поскупљење је тако
од 2016. до 2020. достигло око 56%, а као главни разлог наводи се раст цена СО2 са 8 на 24 €
по тони. Одбор директора Европске инвестиционе банке (ЕИБ) одобрио је нову политику кредитирања енергетског сектора, која предвиђа и престанак финансирања пројеката повезаних
са фосилним горивима, од краја 2021. године."ЕИБ" (Европска инвестициона банка) је издала
саопштење да неће више разматрати нова финансирања за пројекате који се односе на фосилна
горива, укључујући и природни гас, од краја 2021. године.Осим тога, банка је поставила нови
стандард о емисијама (Emissions Performance Standard) од 250 грама СО2 по киловату-сату
(кWh), који ће заменити важећи стандард од 550g CО2/кWh. Претходна ревизија политике кредитирања енергетике, обављена 2013 год., већ је омогућила, да "ЕИБ" буде прва међународна
финансијска институција, која је ефикасно окончала финансирање производње електричне енергије из угља применом строгог стандарда за емисије (https://balkangreenenergynews.com).У
електроенергетском сектору "EBRD" (Европска банка за обнову и развој), све више се ради на
подршци "ОИЕ"( Обновљиви извори енергије), и енергетској ефикасности, али између 2014. и
2017. и даље је велики проценат одобрених кредита у сектору енергетике ( 41%), био намењен
за фосилна горива. Нова политика кредитирања у енергетици "EBRD"-а, усвојена 2018, скоро
да уопште није била усклађена са "Париским" споразумом, али банка сада има шансу да то
надокнади приликом усвајања Стратегије за усклађивање са овим споразумом (Pippa
Gallop,2019).
Европски Парламент континуирано подржава ове циљеве. Европско Веће је такође презентовало своје дугорочно опредељење за декарбонизацијом енергетског сектора са циљем да
EU и друге индустријске земље снизе своје емисије за 80÷95% до 2050. године. Kада је у питању политика ОИЕ у свету она може постати најјефтинија технологија у наредним годинама.

2 Анализа потенцијала сунчевог зрачења на
Колубарском подручју
Србија има знатно већи број сати сунчевог зрачења од већине европских земаља ( између
1500 и 2200 сати годишње зависно од локације). Најбољи услови су у југоисточном и централном делу наше земље где је просечна годишња вредност енергије зрачења до 1550 kWh/m2.
Eнергија зрачења у централном делу износи око 1400 kWh/m2 .Идеални природни услови за
изградњу соларне електране се могу наћи на југу Србије на територији Ниша, Врања, Пирота,
као и у централном делу око Крагујевца и Краљева као и у западној Србији.
Просечан интензитет сунчевог зрачења на територији Републике Србије се креће од 1,1
KWh/m2/дан на северу до 1,7 KWh/m2/дан на југу током јануара, а од 5,9 до 6,6 KWh/m2/дан,
током јула. Србија има просечно више сунчаних дана од већег дела Европе где се увелико
примењују соларни системи као што су Немачка,Аустрија,Швајцарска... Југ и централни део
Србије имају више сунчаних дана од Војводине и источне Србијe.
На слици бр.3., је приказан дијаграм са месечним вредностима сунчаних, делимично
облачних, облачних и кишних дана. Дани са облачношћу мањом од 20% се сматрају сунчаним,
од 20-80% као делимично облачни, а са облачношћу већом од 80% као облачни дани. Слика
бр.4., приказује карту са проценом соларног фотонапонског потенцијала за производњу енергије представља укупне просечне дневне / годишње количине електричне енергије из 1kW
вршне снаге соларне електране, израчунату за период од 25 последњих година. Прорачун соларне електричне енергије заснован је на подацима о соларним ресурсима високе резолуције
и софтверу за ПВ моделирање - "SOLARGIS". Прорачун узима у обзир соларно зрачење,
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температуру ваздуха и терен, да симулира претварање и губитке енергије у соларним модулима и осталим компонентама соларне електране. У симулацији су процењени губици услед
прљавштине и прашине од 3,5%. Кумулативни ефекат осталих губитака претварања се рачуна
да је 7,5% (засенчење, неусклађеност, претварачи, каблови, трансформатори, итд.) Сматра се
да је расположивост соларних електрана 100%. Енергија сунца се израчунава из атмосферских
и сателитских података, временског периода од 15 и 30 минута, и просторне резолуције од
1000m. Ову карту је "SOLARGIS" припремио према уговору са Светском банком (The World
Bank ) на основу базе података о соларним ресурсима коју "SOLARGIS" поседује и одржава.

Слика бр.1: Мапа сунчевог зрачења у
Србији на нагнутну површину од 30°
*Преузето из "Cтудије енергетског потенцијала Србије
за коришћење сунчевог зрачења и енергије ветра",
Институт за мултидисциплинарна истраживања

Слика бр.3: Дијаграм месечних вредности
сунчаних, делимично облачних, облачних и
кишних дана за територију општине
Лазаревац

Слика бр.2: Мапа сунчевог зрачења у Србији
на хоризонталну површину
*Преузето из "Cтудије енергетског потенцијала Србије за
коришћење сунчевог зрачења и енергије ветра", Институт
за мултидисциплинарна истраживања

Слика бр.4: Соларни потенцијал панела
kWh/kWp
*Преузето са сајта:https://globalsolaratlas.info/map

*Преузето са сајта: www.meteoblue.com
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3 Могућност изградње соларних система („on-grееd“) на објектима
"РБ Колубара - орг. целине ,,Прерада", Вреоци
3.1 Kонцепт пројекта
Предложени пројекат укључује развој фотонапонских електрана у ПДРБ "Колубара".
Фотонапонске електране ће бити изграђене на крововима објеката организационе целине Прерада, koји су најпогоднији за постављање панела. Укупна номинална електрична снага свих
инсталираних соларних електрана тј., панела ће бити 1870 КWр. Произведена електрична енергија ће покрити очекивану годишњу потрошњу за објекте на којима се предвиђа постављање панела, али ће бити и вишка произведене енергије. Предвиђени соларни системи неће
имати батерију за уштеду електричне енергије, већ ће вишак произведене електричне енергије
продати на тржишту или преусмерити на друге потрошаче. Снабдевање електричном енергијом вршиће се из електричне мреже када је то потребно. Ово ће значајно смањити почетна
улагања а самим тим и обезбедити објектима тј., корисницима соларне енергије континуитет
у снабдевању ел. енергијом.У разматрање је узето 28 објекта на локацији поменуте организационе целине који су својом конструкцијом, површином и географским положајем најповољнији за постављање соларних панела.
Орјентација кровних површина је у правцу Југ, Југозапад , Запад и Исток. Тачније 11
кровних површина је орјентисано у правцу Југ- Југозапад, док је 17 кровних површина орјентисано у правцима Исток и Запад. Укупна кровна површина разматраних објеката износи око
14740 m2 . Површина која одговара за постављање соларних панела износи око 12130 m2.
Кровне површине орјентисане ка Југу и Југозападу износе око 2430 m2, док је кровна површина орјентисана у правцу Исток - Запад око 9700 m2.

Слика бр.5: Орг.цел."Прерада",погон
Оплемењивање

Слика бр.6: Орг.цел."Прерада",погон
Жел.транспорт

Укупан број разматраних објеката, расположива кровна површина за постављање панела
и потрошња електричне енергије објеката,приказани су у следећој табели.
Табела бр.1.: Број објеката, површина крова и потрошња ел. ен.
Орјентација кровних површина објеката
Број објеката
Одговарајуће кровне површине за постављање панела (

m2 )

Југ-Југозапад

Исток-Запад

Укупно

11

17

28

2430

9700

12130

Потрошња ел.ен. разматраних објеката (кWh/год)

1 614 346,00

Потрошња ел.ен. разматраних објеката (кWh/год) од 07-15h

1 012 752,00

Кровне површине на којима је могуће постављање панела су добијене множењем стварне
површине основе објеката са коефицијентом за одговарајући нагиб крова за исте објекте. У
обзир су узете кровне површине орјентисане ка Југу, Југозападу, Истоку и Западу.
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Очекивана количина произведене ел. енергије представљена је у Табели бр.2.
Табела бр.2.: Инсталисана снага и количина произведене ел.ен. соларних панела
Орјентација објеката

Југ-Југозапад

Исток

Запад

Укупно

370

750

750

1870

452 105,00

764 120,00

755 379,00

1 971 604,00

Инсталисана снага соларних панела у кWр
Oчекивана количина произведене ел. ен. на годишњем нивоу у кW/h

3.2 Соларни прорачун произведене електричне енергије
Очекивана количина произведене ел.енергије добијена је на основу соларног прорачуна
у софтверу "SOLARGIS". Рађени су прорачуни за површине орјентисне ка Југу и за кровне
површине орјентисане ка Истоку и Западу.

Слика бр.7: Соларне Карактеристике
терена

Слика бр.8 : Соларни прорачун за кровне
површине орјентисане ка Југу

Слике бр.9: Соларни прорачун за кровне
површине орјентисане ка Западу

Слика бр.10: Соларни прорачун за кровне
површине орјентисане ка Истоку
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4 Могућност изградње соларних паркинга на локацији
"РБ Колубара - орг. целина ,,Прерада", Вреоци
Паркинг простори су изгубљено земљиште и захтевају веома мало пажње, па су самим
тим идеални за израду соларних паркинга у виду соларних надстрешница. На тај начин би
паркинг простор поред своје првобитне намене производио ел.енергију преко соларних панела
и самим тим допринео заштити животне средине кроз смањење емисије СО2 и повећању удела
ОИЕ (обновљиви извори енергије). Велика предност соларних паркинга је та што им није
потребно додатно земљиште као што је то случај са соларним електранама на земљи. Као резултат тога, носачи соларних панела нуде ефикаснију употребу простора у односу на соларне
системе монтиране на земљи. Носачи соларних панела имају мање ограничења у односу на
соларну електрану на земљи, па се могу сматрати пожељнијим у многим околностима. Неки
од примера соларних паркинга могу се видети на следећим сликама.
На основу расположиве површине постојећих паркиралишта на локацији орг.јед."Прерада", може се одредити јачина соларних електрана које би се поставиле на металне конструкције. Прорачун произведене ел.ен., укупна снага соларних панела као и површина паркинга
дата je у табели бр.3.
Табела бр.3.: Прорачун Соларних паркинга
Локација сол.паркинга

Расположива Површина паркинга (m2)

Снага сол. панела
(kWp)

Очекивана количина призведене
ел.ен. (kWh)

Стара Управа

2866

472

577 373,00

Топлана

2464

405

495 415,00

Дирекција Прераде

500

82

100 306,00

Сува Сепарација

550

90

110 092,00

Нови Водовод

440

72

88 074,00

УКУПНО

6820

1121

1 371 000,00

4.1 Соларни прорачун за предвиђене паркинг површине
Прорачун је рађен уз помоћ софтвера „SOLARGIS“ збирно за све паркинг површине.

Слика бр.11: Соларне карактеристике
терена

Слика бр.12: Соларни прорачун за паркинг
површине

Соларни паркинзи су замишљени тако да се изнад паркинг простора подигне носећа конструкција на коју би се поставили соларни панели. Тако изграђен соларни паркинг има
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вишеструку намену од производње електричне енергије до заштите аутомобила од сунца.
Предност у односу на соларне електране на земљи је та што се ради адаптација постојећег
паркинга у виду металне конструкције на коју се стављају соларни панели уместо уобичајних
наткривних материјала, док за соларне електране на земљи мора да се ради читав низ послова,
од препарцелације ако је потребна, пренамене земљишта до припреме терена и остало. Соларни паркинзи имају могућност да сву произведену енергију шаљу у дистрибутивни систем
за интерну потрошњу. Тиме се остварује највећа финансијска добит с обзиром да је према
„Одлуци о интерним ценама ел.енергије за 2020 годину“, формирана цена ел.енергије произведене из соларних електрана које нису стекле статус повлашћених произвођача у износу од
10,519 дин/ kWh. Постоји могућност да се један мали део електричне енергије складишти у
батеријама и да се користи ноћу за осветљење самог пaркинг простора. Такође постоји могућност и да се део или сва количина генерисане ел.ен.испоручује оближњим потрошачима чиме
би се смањио укупни рачун за утрошену струју и такође остварила значајна финансијска
уштеда. С обзиром на све већу потребу за обновљивим изворима енергије, потребно је и обезбедити нове површине за соларне електране. Најповољније су површине које нису више употребљиве за првобитну намену или постојеће површине где се неће угрозити њихова првобитна намена. Такво решење нуде соларни паркинзи.

5 Могућност изградње соларне електране на земљи
У Републици Србији постоји доста простора, где не постоји пољопривредна производња
тј., није могућа, као што су јаловишта и неплодна земљишта. Такви простори могу бити искоришћени за соларне електране. Рударски басен Колубара је идалан по том питању јер има велике површине земље где је завршена експлоатација угља. Такво земљиште је деградирано и
да би се довело у стање погодоно за пољопривредну производњу потребно је инвестирати у
послове рекултивације земљишта и све пропратне радове. С'тога се може рећи да би изградња
соларне елктране на земљи била оправдана са стране искоришћења земљишта. У Србији је
подстицајна ("feed inn") откупна цена за соларну енергију драстично опала у односу на 2010.
годину. За само четири године висина подстицајна откупна цена је са 23 с€/кWh пала на вредност од 20,66 до 16,25 c€/кWh и зависносиод инсталисане снаге и начина инсталације (на
објекту или земљи). Нова подстицајна регулатива из 2016. године још више је оборила цене,
нарочито за соларне електране на земљи, која сада износи 9 с€/кWh.Систем би био исплатив у
случају да се сва или већина произведене ел.ен., користи за сопствену потрошњу из разлога
тенденције поскупљења ел.ен., или да се сва ел.ен наплаћије по интерној цени ЕПС-а од 10,519
дин/кWh или у случају да се оствари ткзв."feed inn" тарифа од државе, која се издаје на период
од 12 година чиме би се гарантовала једна цена за тај период у току ког би се и систем отплатио.

Слика бр.13: Површински копови у РБ "Колубара
Са ове слике се може видети да РБ Колубара има огроман потенцијал кад су у питању
соларне елктране на земљи с'обзиром да располаже великом површином земљишта на којима
се врши експлоатација угља а такође и површином где је завршена експлоатација, с'тим да се
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константно повећава површина на којој је експлоатација завршена и самим тим добијају нове
површине које су погодне за изградњу соларних електрана. Примарна намена соларне електране је производња ел.енергије, али би поред тога служила и у едукативне сврхе а свакако
би била и туристичка атракција.

6 Заштита животне средине кроз смањење емисије СО2
Замена електричне енергије произведене из обновљивих извора, тачније из соларних
система у односу на тренутну праксу из фосилних горива ће резултирати значајним смањењем
емисије СО2. Средња вредност специфичне емисије CО2 из термоенергетских блокова ТЕНТа износи 1,132 kg CО2/kWhel.en, или 1,132 t СО2/MWhel.en. [6]. На основу тога се може израчунати
уштеда у смањењу емисије CО2.

6.1 Смањење емисије CО2 применом соларних електрана
на објектима орг.јед."Прерада"
Просечна годишња производња електричне енергије из соларних фотонапонских електрана на објектима ће смањити емисију CО2 како је приказано у наставку:
Смањење Емисије CО2 = 1971,6

𝑴𝑾𝒉
𝒈𝒐𝒅

x 1,132

𝐭 СО𝟐
𝑴𝑾𝒉

= 2231

𝐭 СО𝟐
𝐠𝐨𝐝

У овом случају инсталирањем соларних електрана на разматраним објектима би се оства𝐭 СО𝟐
рило смањење емисије CО2 штетних гасова у количини од 2231
.
𝐠𝐨𝐝

6.2 Смањење емисије CО2 применом соларних паркинга
Просечна годишња производња електричне енергије соларних паркинга ће смањити емисију CО2 како је приказано у наставку:
𝑴𝑾𝒉

Смањење Емисије CО2 = 1371

𝒈𝒐𝒅

x 1,132

𝐭 СО𝟐
𝑴𝑾𝒉

= 1552

𝐭 СО𝟐
𝐠𝐨𝐝

У овом случају инсталирањем соларних електрана на разматраним објектима би се оства𝐭 СО𝟐
рило смањење емисије CО2 штетних гасова у количини од 1552
.
𝐠𝐨𝐝

6.3 Смањење емисије CО2 реализацијом оба објекта
У случају реализације оба пројекта годишње би се смањила емисија CО2 за 3753 тоне,
чиме би се у знатној мери допринело очувању животне и радне средине.
Смањење Емисије CО2 = 2231

𝐭 СО𝟐
𝐠𝐨𝐝

+ 1552

𝐭 СО𝟐
𝐠𝐨𝐝

= 3783

𝐭 СО𝟐
𝐠𝐨𝐝

Овиме би се такође смањило емитовање загађујућих материја које утичу на загађење животне средине и глобално загревање.
Ту се поред угљен диоксида(CO2), мисли и на смањење емисије:
– азотних оксида (NOx/NO2) ,
– сумпорних оксида ( SOx/SO2 ),
– чврстих прашкастих честица (РМ ).
Поменута загађења настају у термоелектрани као последица сагоревања угља за производњу топлотне и електричне енергије, приликом чега долази до емитовања загађујућих материја у атмосферу.
Смањењем емисије CO2 и осталих загађујућих материја се поштују директиве ЕU из области заштите животне средине као и принципи међународних конвенција на које се Република
Србија обавезала да ће их спроводити.

7 Финансијска добит
Систем соларних електрана остварује новчану добит на више начина који су представ-

љени у даљем раду.
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7.1 Финансијска добит и исплативост соларних система
на објектима у орг. цел. "Прерада"
7.1.1 Прва варијанта
1. Део произведене електричне енергије се директно користи за сопствену потрошњу у
објектима на којима су инсталирани соларни панели. На тај начин се директно утиче на смањење рачуна за утрошену струју чиме се остварује финансијска уштеда.
2. Вишак произведене електричне енергије се шаље директно у мрежу, односно дистрибутивни систем. Предата количина електричне енергије се наплаћује по тренутно важећој цени
чиме се такође остварује директна финансијска добит.
У овом случају би се за сваку годину рачунала садашња цена (7,7 дин/ kWh) по којој РБ
Колубара Прерада плаћа утрошену ел.енергију. Цена по којој би се наплаћивао вишак ел.енергије тренутно износи 10,519дин/kWh( интерна цена у ЕПС-у за произведену ел.ен.из соларних електрана).
За објекте на којима је предвиђена инсталација соларних панела утврђено је да на годишњем нивоу троше око 2 218 994,00 kWh ел. ен. од чега се у првој смени (07h - 15h) потроши око 1 012
752,00 kWh .

Уштеда услед умањења рачуна за утрошену ел.ен., износи:
Добит(1) = 1 012 752,00 kWh/год * 7,7 дин/ kWh = 7 798 190,00 дин/год.
Резултат је добијен множењем количине утрошене ел.ен., из соларних панела, са ценом
по којој би се плаћала та иста ел.ен. (тренутно 7,7 дин). Укупан вишак струје који се произведе
се предаје дистрибутивном систему по интерној цени која тренутно износи 10,519 дин/ kWh.
Добит (2) од продаје вишка ел.ен.,износи: 958 852,00 kWh. * 10,519 дин/ kWh.= 10 086
164,00 дин/год
Очекивана годишња добит: Добит(1)+Добит(2) = 17 884 354,00 дин/год.
7.1.2 Друга варијанта
Ако би се вишак произведене електричне енергије преусмерио на друге потрошаче у
орг.јед.„Прерада" уместо у мрежу, тада би се практично сва произведена ел. енергија користила за сопствену потрошњу на нивоу орг. јед. „Прерада". У овом случају је рачуната садашња цена ( 7,7 дин/ kWh ).
Oчекивана годишња дoбит : 1 971 604,00 kWh * 7,7 дин/ kWh*=15 181 350,00дин
Ово је најнеисплативији сценарио који уједно и није реалан с обзиром на тендецију раста
цене ел.енергије.
7.1.3 Трећа варијанта
У овом случају би се сва произведена ел.енергија из соларних електрана користила за
потрошњу унутар ЕПС-овог система, тј. за потребе РБ Колубара, по тренутно важећој интерној
цени у оквиру ЕПС-а од 10,519 дин/ kWh,.с обзиром да је потрошња много већа од произведене
количине ел.енергије из соларних система,
Очекивана годишња добит :1 971 604,00 kWh * 10,519 дин/ kWh = 20 739 302,00 дин.
Ово је најисплативији сценарио, с'тим да постоји тенденција раста интерне цене ел.ен.
из соларних електрана које нису стекле статус повлашћеног произвођача.

7.2 Финансијска добит и исплативост соларних паркинга
у орг. цел. "Прерада"
Соларни паркинзи су замишљени тако да се на постојећим паркинзима изгради конструкција налик надстрешници на коју би се поставили соларни панели. Сваки соларни паркинг
представља засебну соларну електрану са свим својим елементима.
7.2.1 Прва варијанта
Произведена електрична енергија се може предавати директно у мрежу, тј., у дистрибутивни систем и на тај начин остварити финансијска добит. Интерна цена произведене ел.ен. за
соларне електране које нису у систему повлашћених произвођача износи 10,519 дин/ kWh.
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Очекивана годишња добит : 1 371 000,00 kWh * 10,519 дин/ kWh =14 395 500,00 дин
7.2.2 Друга варијанта
Подразумева могућност да се сва електрична енергија шаље потрошачима који се налазе
у погону тј., оранизационој целини "Прерада". Орг.цел "Прерада" на годишњем нивоу троши
око 65 GWh/god. ел.енергије, где су највећи потрошачи енергије погон "Оплемењивање" са
потрошњом од око 26 GWh/god и РЈ Топлана са потрошњом од око 14 GWh/god. С обзиром да
се у непосредној близини налази највећа површина предвиђених соларних паркинга, може се
рачунати да ће сва произведена ел.ен. бити употребљена за сопствену потрошњу чиме се
остварије уштеда кроз смањење рачуна за утрошену ел.ен.
Oчекивана годишња дoбит = 1 371 000,00 kWh/год х 7,7 дин = 10 556 700,00 дин
За случај да се цена електричне енергије додатно повећа што је реално с обзиром на тренд
повећања и ситуације на берзи као и садашњу цену електричне енергије, тада би годишња
добит била већа а то би знатно утицало на периоод исплативости инвестиције

7.3 Финансијска добит на основу произведене ел.ен. из соларних система
Производњом електричне енергије из соларних система растерећује се енергетски систем
за произведену количину ел.ен., а то се односи и на РБ "Колубара". Да би се иста та количина
електричне енергије из соларних система произвела у термоенергетским постројењима, потребан је читав низ послова и радова. То са собом повлачи трошкове целокупног поступка производње електричне енергије, од планирања, експлоатације, прераде, транспорта до сагоревања
угља у термоблоковима уз све пропратне радове, ангажман људства и механизације, потрошње
енергената као и трошкове експропријације.
На слици испод дат је прорачун коштања производње електричне енергије.

Слика бр.14.: Прорачун коштања производње електричне енргије.
* Analysis of Direct and Selected Hidden Subsidies to Coal Electricity Production in the Energy Community Contracting Parties

Ако се узме у обзир разлика у цени произведене количине ел.ен. из разматраних соларних система и цени коштања производње исте количине ел.ен., из термоелктрана, остварује се
годишња уштеда од око 223.836,00 €.
Кад се на то додају и претходно разматране добити од соларних система на објектима (
сва три случаја) и соларних паркинга онда се остварије укупна годишња добит од 441 955,00
€ до 521 588,00 € , зависно од разматране опције.

8 Користи од примене соларних панела у ЈП "ЕПС"- Огранак "РБ Колубара"
Главне користи за ЈП ЕПС, огранак РБ "Колубара" су следеће:
– Уштеда у смањеним рачунима за утрошену електричну енергију.
– Могућност остваривања прихода од продаје ел. енергије.
– Допринос борби против климатских промена и већем коришћењу ОИЕ.
– Растерећење система кроз смањење експлоатације примарног енергента за производњу
ел.ен., за количину произведене ел.ен. из соларних система.
– Нова радна места за потребе соларних система.
– Боље повољности код EU фондова i Европских банака.
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– Маркетинг фирме.
Коришћењем произведене електричне енергије за сопствену потрошњу би се смањио укупни годишњи рачун за утрошену електричну енергију. Вишак произведене ел.ен., или сва
количина би се могла продавати држави или на слободном тржишту. Производњом електричне
енергије из соларних панела би се произвело око 3 342 604 kWh. Самим тим би се смањила потреба
за експлоатациом угља ради производње исте количине ел.ен., и растеретио рударски систем у одређеној мери.

Дoдатне уштеде које се могу остварити су:
– Смањени ангажман људских ресурса, конкретно радне снаге за послове експлоатације
угља ради производње ел.ен.

– Смањена потрошња струје потребне за експлоатацију оне колчине угља која је потребна
за производњу 3,342 GWh, ел.ен.,у термоелектранама.

– Смањење потрошње горива за рад машина зa потребе експлоатације угља.
– Амортизација и одржавање механизације потребне за послове експлоатације угља потребног
за производњу 3,342 GWh.

– Рационалнија експлоатација угља као необновљивог извора енергије што значи и дужи
век трајања самог рударског басена.

Држава добија:
– Повећано коришћење ОИЕ.
– Унапређење стања и система заштите животне средине кроз смањење емисије гасова са ефектом стаклене
баште, пре свега СО2, као и прашкастих материја.
– Смањене потребе за инвестиције у велике електране.
– Повећана сигурност снабдевања кроз дистрибуирану производњу.
– Смањене потребе увоза електричне енергије а самим тим и додатна новчана уштеда са могућношћу продаје вишка ел.ен .

Електродистрибутивне компаније себи обезбеђују:
– Позитиван утицај на смањење губитака у електродистрибутивној мрежи
– Децентрализација система.
– Отварање нових пословних могућности.
– Повећану сигурност снабдевања.

9 Закључак
Повећање енергетске ефикасности треба посматрати и у контексту сигурности снабдевања енергијом, као и очувања енергената за будуће генерације, односно у функцији одрживог
развоја. ЕУ потенцира енергетску ефикасност као економски најефективнији начин да се
смање емисије гасова, унапреди енергетска стабилност и конкурентност, доступност енергије
за потрошаче, као и да се повећа запосленост односно отворе нова радна места. Eнергија сунца
је најперспективнији облик енергије у еколошком смислу. У визији Европске Уније (ЕУ) за
фотонапонске системе одређено је да ће се до 2030.године у ЕУ инсталирати соларне електране чија ће снага достићи 200 GW, што је 4% укупне светске производње електричне
енергије. До 2050. године сва произведена електрична енергија из соларних система требало
би да достигне преко 25% од укупне електричне енергије, произведена на класичан начин,у
целом свету. Ако би се соларни системи применили на свим одговарајућим објектима и паркинг просторима на нивоу целе фирме односно целог предузећа, онда би сви позитивни ефекти
били значајно израженији и приметнији. С'обзиром да је РБ Колубара корисник средстава
"Европске банке за обнову и развој" ("EBRD" банака) остварили би се доста повољнији услови
и добила већа средства приликом аплицирања за исте. Једна од главних ставки које "EBRD"
банка и друге сличне организације гледају приликом додељивања средстава јесте смањење
емисије СО2. Поготово ако би се изградила соларна електрана на земљи за сопствену
потрошњу ел.ен., (по интерним ценема ЕПС-а) или продају по "feed in" тарифи, тада би се сви
позитивни резултарти додатно повећали. Соларни системи ће бити све исплативији и све више
фондова ће одобравати и подржавати пројекат. Ако се узму у обзир све претходно наведене
чињенице и погодности које се остварују овим системима као и то да већина компанија које
се баве изградњом сол.електрана има праксу смањења цене услуге уградње ако се ради већа
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површина (као у случају овог пројекта), онда се долази до закључка да се соларни системи
отплаћују у кратком року и да су вишестуко корисни и исплативи.

10 Литература
[1] *** Аnalysis of direct and selected hidden subsidies to coal electricity production in the energy
community contracting parties, Секретаријат енергетске заједнице, Септембар 2019
[2] *** Водич за инвеститоре 2016 - Изградња постројења и производња електричне енергије
у фотосоларним електранама у Pепублици Cрбији
[3] *** Energy 2020 – A strategy for competitive, sustainable and secure energy. European
commission, 2010
[4] *** Енергетски биланс Републике Србије за 2019 ("Службени гласник рс", број 105-18)
[5] *** Енергија у Србији, Министарство рударства и енергетике, 2010.
[6] З. Марковић и др., Прорачун специфичне емисије угљен диоксида из термоелектрана
Nикола Tесла A и B:,Термотехника, 2016, 25-36.
[7] *** Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014 И 95/2018).
[8] *** Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка,
64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 И 145/14).
[9] *** Закон о просторном плану републике србије (Сл. гласник РС, бр.88/10).
[10] *** Закон о заштити животне средине, (Сл.гласник РС, бр.135/04,36/09 И 14/16).
[11] *** Извештај о спровођењу националног акционог плана за обновљиве изворе енергије
2018. Министарство рударства и енергетике
[12] Katalin Bódis, Ioannis Kougias, Nigel Taylor and Arnulf Jäger-Waldau, Solar photovoltaic
electricity generation: a lifeline for the european coal regions in transition.
[13] K. Vickery, R.J. Baron, Solar photovoltaic energy production comparison of east, west, southfacing and tracked arrays.
[14] *** Национални акциони план за коришћење обновљивих извора енергије (напоие)
(„Службени гласник РС“, број 53/2013).
[15] *** Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до
2030. године, („Службени гласник РС“, број 101/2015).
[16] *** Cтудија енергетског потенцијала србије за коришћење сунчевог зрачења и енергије ветра, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Београд 2004 год.
[17] *** Уредба о подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих
извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије,
(„Службени гласник РС“, БРОЈ 56/2016).
[18] *** https://balkangreenenergynews.com/rs.
[19] *** https://ec.europa.eu/.
[20] *** https://energize.rs/en/contact/
[21] *** https:// www.esolarfirst.com
[22] *** https://www.klima101.rs/pariski-sporazum/
[23] *** https:// www.noleko.rs /contact/
[24] *** http://www.plan-net.si/index.php/contact/
[25] *** http://www.telefon-inzenjering.co.rs/ contact/

188 • 8th ICREPS

