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Увод 

 

Радна група  за сигурност снабдевања енергијом и енергентима (у даљем тексту Радна група) 

основана је 26. априла 2021. године са циљем да координира радом свих енергетских субјеката у 

постизању енергетске безбедности и припрема подлогу за израду извештаја о сигурности 

снабдевања електричном енергијом и гасом. Стални чланови Радне групе су представиници 

Јавног предузећа „Електропривреда Србије“  (у даљем тексту ЈП ЕПС), Акционарског друштва 

„Електромрежа Србије“ (у даљем тексту АД ЕМС), Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 

Јавног предузеће „Србијагас“ (у даљем тексту ЈП Србијагас),  Транспорт гаса д.о.о, Нафтне 

индустрије Србије (у даљем тексту НИС), Агенције за енергетику Републике Србије, 

Секретаријата за енергетику града Београда, Јавно комуналног предузећа „Београдске 

електране“, Пословног удружења „Топлане Србије“, као и представници Министарства 

рударства и енергетике. 

 

Услед додатне потребе  у рад Радне групе укључени су представници Кабинета председнице 

Владе Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, 

Безбедносно - информативне агенције, Акционарског друштва „Србија Карго“, Републичке 

дирекције за робне резерве, Управе за резерве енергената, Јавног предузећа „Путеви Србије“, 

Републичког хидрометеоролошког завода и представници Покрајинског секретаријата за 

енергетику, грађевинарство и саобраћај.  

 

У претходном периоду одржано је осамнаест састанака Радне групе. Прва три састанка су 

одржана поводом сагледавања насталих проблема у снабдевању природнимгасом и дефинисање 

могућих одговора енергетског система на потенцијалну кризу током зимског периода.  У периоду 

од децембра 2021. године одржано је петнаест састанака поводом настале ситуације у вези 

грешака ЈП ЕПС у производњи енергије, недовољне производње и неадекватног квалитета угља 

са последицама оштећења опреме и електроенергетских објеката и учесталих кварова што је 

изазвало велике финансијске и материјалне губитке, повећан увоз електричне енергије, повећане 

потребе за мазутом и др. 

 

Напомињемо, да су представници ЈП ЕПС на састанку Радне групе одржане у октобру 2021. 

године, а што су потврђивали и сви достављени извештаји од стране ЈП ЕПС, истицали 

исправност и спремност свих производних капацитета, да су обезбеђене потребне количине угља 

задовољавајућег квалитета и да ће производња електричне енергије бити континуирана, као и да 

ће се обезбедити несметано снабдевање свих потрошача у Републици Србији.  

 

Производња, стање депонија и довоз угља 

 

Извештајни период је обележио низ непредвиђених догађаја, који су се веома негативно одразили 

како на производњу угља и пословање ЈП ЕПС, тако и на целокупан енергетски ситем Републике 

Србије: 

 На котлу блока ТЕНТ Б1, у зони мазутног горионика број 12, 26. децембра 2021. године 

догодио се пожар, због чега је рад блока обустављен. Последице пожара су саниране 

закључно са 28-29. децембра 2021. године.  

 На блоку ТЕНТ Б2, 27. децембра 2021. године, у 12:15 часова дошло је до хаварије млина бр.1, 

која је за последицу имала додатне кварове на деловима цевовода за хлађење. Хаварија је 

санирана.  

 На „Тамнава- Западном пољу“, Рударског басена „Колубара“ (у даљем тексту РБ „Колубара“) 

10. јануара 2022. године око 22.30 сати догодио се пожар на багеру одлагачу јаловине. Пожар 
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локализован је у 1:30 сати после поноћи 11. јануара 2022. године, јер је додатно отежавајућа 

околност била отежан приступ ватрогасцима, због приступног пута до овог багера, који није 

урађен по свим техничким и противпожарним правилима. Багер је пуштен у рад 2017. године, 

а инвестицона вредности је била 18,8 милиона евра. Капацитет багера је12.000m3 на сат, 

тежина је 2000 тона. Тамнава Западно поље је најмлађи, најважнији и најпродуктивнији 

површински коп за снабдевање угљем Термоелектране Никола Тесла (у даљем тексту ТЕНТ)  

 

Због свега претходно наведеног, али и због неповољних временских прилика и отежаног одвоза 

производња угља у огранку РБ „Колубара“ се одвијала у отежаним условима. У извештају ЈП 

ЕПС од 29. децембра 2021. године дате су пројекције дневног просека производње угља у РБ 

„Колубара“ и то: за периоду јануар 75.000,  фебруару 79.000 тона и март 77.000 тона. Међутим, 

ова прогноза се није остварила и тренутна дневна производња угља на коповима РБ „Колубара“ 

је између 60- 65.000 тона.. Према проценама ЈП ЕПС- а очекује се да од 01. фебруара 2022. године 

започне допрема довољних количина угља са источне стране РБ „Колубара“, а да се са западног 

дела  РБ „Колубара“,  константно  врши допрема 35- 36 возова.  

 

Термоелектрана „Никола Тесла“ (у даљем тексту ТЕНТ) на дан 20. децембар 2021. године на 

стању депоније ТЕНТ А бележила је 565.223 тоне угља, ТЕНТ Б 501.417 тоне угља, док је 28. 

јануара 2022. године евидентирано стање депоније ТЕНТ А 314.629 тоне угља, ТЕНТ Б 126.932 

тоне угља. 

 

До 08. јануара 2022. године учестали кварова на блоковима ТЕНТ-а Б за последицу су имали 

наизменичан рад блокова.  Од 09. јануара 2022. године оба блока су у раду, тако да се са депонија 

дневно трошило просечно око 15.000 т угља. Поред континуираног смањења количине угља на 

депонијама, смањивао се и довоз. Дневни дефицит на ТЕНТ-у Б је између 12.000 – 17.000 тона у 

зависности од квалитета угља, који долази са површинских копова и са депоније.  

Због недостатка ровног угља, који се допрема са површинских копова РБ „Колубара“, од почетка 

2022. године константно је ван мреже један блок од 350 МWh у термоелектрани ТЕНТ А, 

углавном је ван мреже блок А6. Поред тога, депонија Д2 на ТЕНТ А бележи дефицит у количини 

угља, због чега је од 17. јануара 2022. године и блок А5 ван мреже. На дан 18. јануар 2022. године 

нису били у функцији два блока ТЕНТ А (А5 и А6), због недовољних  количина угља које се 

допремају са површинских копова за укључивање на мрежу једног или оба блока ТЕНТ-а А (А5 

и А6), у тренутку када је блок Б1  искључен са мреже, такође у циљу допуњавања допонија угља 

на ТЕНТ-у  Б. 

  

Због свега претходно наведеног ЈП ЕПС је донело одлуку и информисало чланове Радне групе на 

седници одржаној 18. јануара 2022. године да ће од 24.01.2022. године бити заустављен рад блока 

Б1 на ТЕНТ- у Б и да до краја зимског периода ван мреже буде један блок ТЕНТ Б од 650 MW, а 

да ће се у функцију вратити два блока ТЕНТ А (А5 и А6). У зависности од довоза угља са 

површинских копова и стања депонија на А електрани, по потреби ће се искључивати и један А 

блок од 350  MW, како се количине угља на А депонијама не би спустиле испод 100 000тона На 

тај начин вршиће се балансирање и допуњавање депоније ТЕНТ-а А и Б. Један Б блок  на ТЕНТ-

у Б је ван функције од 27. јануара 2022. године.  

  

На седници Радне групе констатовано је и препоручено да се због лошијег квалитета угља на 

депонијама, а самим тим и веће потрошње угља, за валидне  количине угља на депонијама узима 

10-15% мања количина од геодетски обрачунате количине.  
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Термоелектрана „Морава“ Свијалнац (у даљем тексту ТЕМ) на дан 20. децембар 2021. године на 

стању депоније бележила је 5.132 тоне угља, док је 28. јануара 2022. године евидентирано стање 

депоније угља 12.748 тона угља. Дневна потрошња угља у ТЕМ-у је 3.000 тона угља. 

 

У наставку табеларни и графички приказ стања депоније и довоз угља у периоду од 20. децембра 

2021. године до 28. јануара 2022. године: 

Табеларни приказ стања депонија угља  
Датум ТЕНТ Стање депонија угља                                           

(у тонама) 

 

20.12.2021. године 

ТЕНТ А 565.223 

ТЕНТ Б 501.417 

TEK 38.159 

TEM 5.132 

 

09.01.2022. године 

ТЕНТ А 491.966 

ТЕНТ Б 325.394 

TEK 45.968 

TEM 21.773 

 

26.01.2022. године 

ТЕНТ А 320.829 

ТЕНТ Б 119.357 

TEK 20.242 

TEM 14.044 

 

28.01.2022. године 

ТЕНТ А 314.629 

ТЕНТ Б 126.932 

TEK 18.782 

TEM 12.748 

 

 

Графички приказ стања депонија угља ТЕНТ А и Б 

 
 

Довоз угља на ТЕНТ на дан 09.01.2022. године био је укупно 64.056 тона, а 25.01.2022. године 

52.052 тона.  

Табеларни приказ довоза угља 
Датум ТЕНТ Стање депонија угља (у тонама) 

 

20.12.2021. године 

ТЕНТ А 43.448 

ТЕНТ Б 28.121 

Укупно  ТЕНТ 71.569 

 

26.01.2022. године 

ТЕНТ А 37.641 

ТЕНТ Б 26.458 

Укупно  ТЕНТ 64.009 
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Графички приказ довоза угља ТЕНТ А и Б 

 
 

 

Стање и потребе за мазутом 

 

У Извештају Радне групе (за период од 19 октобра до 15. децембра 2021. године) констатовано је 

да је дана 12. децембра 2021. године дошло до испада 5 термоагрегата на локацији ТЕНТ А. ЈП 

ЕПС је 29. децембра 2021. године информисао Министарство рударства и енергетике да је разлог 

хаварије изузетно лош квалитета угља, са великим примесама глине, што је довело до 

опструкције проходности бункера угља на самим блоковима и гашења ватре. Након 

стабилизације залиха мазута и извршеног обијања наслага угља у бункерима, блокови ТЕНТ А 

су враћени у погон закључно са 20. децембром  2021. године.  

 

С обзиром на то да је угаљ био изузетно лошег квалитета енормно је повећана потрошња мазута, 

због чега су залихе овог енергента биле на минимуму. Интервенцијом Министарства рударства 

и енергетике током друге половине децембра месеца 2021. године обезбеђене су додатне 

количине мазута из робних резерви Републике Србије (10.000 тона мазута) и покренута је 

процедура за увоз додатних количина мазута (65.000 тона мазута). Зависно од квалитета зависи 

и дневна потрошња мазута на ТЕНТ А и Б. На седници Радне групе која је одржана 18. јануара 

2022. године ЈП ЕПС се изјаснио да нису потребне количине мазута 65.000 тона, већ укупно 

35.000 тона мазута.  

 

У извештајном периоду увезено је и допремљено у Рафинерију нафте Панчево 5.000 тона мазута, 

а затим од 10 јануара 2022. године и пребачено у складишне капацитете у оквиру постројења у 

ТЕНТ-у.  

 

Датум ТЕНТ Стање залиха мазута Дневна потрошња 

20.12.2021. године ТЕНТ А 3165 655 

ТЕНТ Б 4330 191 

28.01.2022. године ТЕНТ А 9790 60 

ТЕНТ Б 8014 155 
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Графички приказ стања мазута ТЕНТ А и Б 

 
 

Графички приказ потрошње мазута ТЕНТ А и Б 

 
 

На основу информација од стране представника Кабинета Председнице Владе, закључно са 18. 

јануаром 2022. године у луци Констанца је од укупно 30.000 тона мазута за потребе 

Електрипривреде Србије, истоварено 22 хиљаде тона мазута са морског брода у луку. По 

завршетку истовара уследио је поступак контролисања квалитета  мазута од стране SGS-a. На 

седници Радне групе од 25. јануара 2022. године представници ЈП ЕПС су информисали да су се 

појавили проблеми приликом тестирања квалитета 30.000 тона мазута, који се налазе у луци 

Констанца, а о резултатима узорковања ће накнадно информисати.  

 

ЈП ЕПС има обавезу да изврши поврат 10.000 тона мазута робним резервама, а које ће бити 

допремљене до Рафинерије нафте Панчево. У резервоарима ЈП ЕПС у Новом Саду  ће бити 

складиштено 16.000 тона мазута, док ће остатак од 4.000 тона мазута бити цистернама пребачене 

у Зрењанин.  
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Производња, потрошња и увоз електричне енергије  

 

У плану је било да радови на ремонту блока Б1 ТЕНТа Б током 2021. године почну у марту 2021. 

године, али је померен на мај 2021. године. ЈП ЕПС је у периоду од марта до маја 2021. године 

произвео више електричне енергије од потребне, због чега је реализован извоз од чак 

400.000MWh преко планиране количине за читаву годину. Поређења ради, планом пословања ЈП 

ЕПС предвиђен је извоз 1.300.000MWh за читаву 2021. годину, а ЈП ЕПС је већ до маја 2021. 

године извезао 1.700.000MWh по изузетно ниској цени. Од маја 2021. године тренд раста цена је 

настављен, цена је била виша од 50 €/MWh. Померен је рок за завршетак ремонта Блока Б1, што 

је за последицу имало да највећи Блок ТЕНТ Б1 од 650 MWh није завршен пре наступања грејне 

сезоне.Такође, изостала је одлука руководства ЈП ЕПС да од прихода претходне продаје по 

основу извоза преко планске производње набаве потребну електричну енергију у условима када 

је могла бити набављена по повољним ценама, за период чак и дужи од планираног рока за 

завршетка ремонта, за случај да се ремонт не заврши у року, а што се, имајући у виду накнадне 

радове и догодило.  

 

Хаварија која је наступила12. децембра 2021. године, у којој је дошло до испада свих блокова 

ТЕНТа, осим блока Б2 и ТЕ Колубара, осим блока А3 показала је да су узроци проблема 

недовољне количине угља, лош квалитет угља и помешаност угља са умуљаном земљом, а што 

је за последицу имало загушења канала за снабдевање котлова угљем, али и због неизбалансиране 

турбине на тек ремонтованом блоку ТЕНТ Б1.  

 

Међутим, тренд дневног увоза од око 20.000 МWh је настављен, што представља око 20% од 

произиводње. Потрошња електричне енергије у Србији на дан 27. јануара 2022. године износила 

је 121.308 MW, а увозено је 27.747 MWh. У редовним условима ЈП ЕПС производи до 100.000 

MWh. Напомињемо да је просечан увоз електричне енергије у децембру 2021. године износио 

36.000 MWh. 

 

На седници Радне Групе 18.01.2022.године, представници ЈП ЕПС су обавестили Радну групу да 

производња из хидросектора износи 35.000 MWh на дневном нивоу, али да ће се због пада дотока 

Дунава смањити на 30.000 MWh и да ће се тај тренд према очекивањима наставити и касније. 

Производња из хидросектора је 01.02.2022. пала на 18.894 MWh 

 

Овакав тренд увоза се очекује да се настави са могућношћу да се и повећа на 28.000 МWh с 

обзиром на информације добијене од ЕПС на састанку Радне групе 18. јануара 2022. године због 

смањења количина довезеног угља као и на хидролошку ситуацију везану за производњу 

електричне енергије из хидро потенцијала (са 35.000 МWh због смањеног дотока Дунава пада на 

30.000 МWh, а тенденција пада се очекује и за наредни период).   

 

На доњем дијаграму је приказан тренд и дневне количине увежене, произведене и потрошене 

електричне енергије у МWh за извештајни период. 
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Инсталисана снага електроенергетских постројења у Републици Србији 

 

Укупно инсталисана снага свих постројења за прозводњу електричне енергије у Републици 

Србији је 8.567 MW, од чега: термоелектране 4.451 MW; термоелетране- топлане 600 MW; 

укупно постројења која користе обновљиве изворе енергије 3.516 MW.   

 

Од укупно инсталисане снаге у термоелектранама, током извештајног периода, у функцији је око 

55-60% од постојећих термо капацитета.  

 

У табели у наставку је приказ стања у периоду од 11.12.2021. године до 27.01.2022. по блоковима 

ТЕ:  
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године 
 

TE MW 
11.12 

(MW) 
% MWh 

12.12 

(MW) 
% MWh 

13.12 

(MW) 
% MWh 

14.12 

(MW) 
% MWh 

25.01 

(MW) 
% MWh 

27.01 

(MW) 
% MWh 

ТЕНТ A1 210 121 58 2904 0 0  0 0 0 58 28 1392 136 65 3255 119 57 2854 

ТЕНТ A2 210 121 58 2904 0 0  59 28 1416 105 50 2520 144 69 3453 129 61 3089 

ТЕНТ A3 329 130 40 3120 0 0  0 0 0 0 0 0 211 64 5072 201 61 4816 

ТЕНТ A4 308 128 42 3072 0 0  0 0 0 0 0 0 238 77 5708 198 64 4745 

ТЕНТ A5 340 132 39 3168 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТЕНТ A6 348 120 34 2880 0 0  0 0 0 0 0 0 241 69 5780 210 60 5045 

УКУПНО ТЕНТ A 1745 752 43 18048 0 0  59 3 1416 163 9 3912 970 56 23268 856 49 20549 

ТЕНТ Б1 650 500 77 12000 0 0  0 0 0 3 0 72 468 72 11241 2 0 37 

ТЕНТ Б2 650 550 85 13200 194 30 4656 240 37 5760 345 53 8280 474 73 11382 454 70 10898 

УКУПНО ТЕНТ B 1300 1050 81 25200 194 15 4656 240 18 5760 348 27 8352 943 73 22623 456 35 10935 

УКУПНО TENT 3045 1802 59 43248 194 6 4656 299 10 7176 511 17 12264 1912 63 45891 1312 43 31484 

TEKO  A1 100 80 80 1920 80 80 1920 78 78 1872 78 78 1872 57 57 1369 74 74 1764 

TEKO A2 210 160 76 3840 160 76 3840 160 76 3840 160 76 3840 158 75 3787 159 76 3816 

УКУПНО TEKO A 310 220 71 5280 240 77 5760 238 77 5712 238 77 5712 215 69 5156 233 75 5580 

TEKO Б1 350 210 60 5040 290 83 6960 290 83 6960 1 0 24 292 83 6999 291 83 6990 

TEKO Б2 350 232 66 5568 282 81 6768 284 81 6816 294 84 7056 303 87 7281 306 87 7341 

УКУПНО TEKO Б 700 472 67 11328 572 82 13728 574 82 13776 295 42 7080 595 85 14280 597 85 14331 

УКУПНО TEKO 1010 692 69 16608 812 80 19488 812 80 19488 533 53 12792 810 80 19436 830 82 19911 

TEK A1 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 63 482 72 225 1729 

TEK A2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TEK A3 65 30 46 720 30 46 720 25 38 600 23 35 552 0 0 0 0 0 0 

TEK A4 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TEK A5 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО TEK 271 30 11 720 30 11 720 25 9 600 23 8 552 20 7 482 72 27 1729 

TEM 125 80 64 1920 80 64 1920 71 57 1704 69 55 1656 83 67 1995 83 67 2000 

УКУПНО TE 4451 2671 60 64106 1116 25 26784 1207 27 28968 1136 26 27264 2825 63 67804 2297 52 55124 

УКУПНО TETO 600 72 12 1736 87 15 2088 80 13 1920 83 14 1992 60 10 1446 76 13 1817 

УКУПНО ХE 3076 1630 53 39113 2585 84 62040 2085 68 50040 2000 65 48000 1643 53 39425 1481 48 35535 

УКУПНО ОИЕ 440 62 14 1488 62 14 1488 100 23 2400 100 23 2400 12 3 298 68 16 1638 

ПРОИЗВОДЊА 8567 4435 52 109376 3850 45 94135 3472 41 82278 3319 39 77701 4541 53 108973 3895 45 93472 

ПРОДАЈА    0   0   0   0   0   0 

КУПОВИНА    4980   13419   35073   42080   21206   27747 

ПОТРОШЊА    110147   106163   116691   119102   130179   121308 

пумпе    0   0         0   0 
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Дистрибуција електричне енергије потрошачима 

 

У периоду извештавања снабдевање електричном енергијом у Републици Србији одвијало се 

континуирано и несметано. Стручне службе Електродистрибуције Србије д.о.о Београд су 

предузимале све потребне мере како би сви кварови на дистрибутивном систему електричне 

енергије, а који су за последицу имали прекиде у напајању електричном енергијом крајњих 

корисника били отклоњени у најкраћем року. У извештајном периоду нису забележени 

дуготрајни прекиди у дистрибуцији електричном енергијом крајњим корисницима. 

Евидентирана су планска искључења електричне енергије ради извођења радова на редовном 

одржавању електроенергетских објеката.  

 

Снабдевеност природним гасом 
 

У извештајном периоду дневна потрошња природног гаса се кретала између 8 и 16,5 милиона m3. 

Укупне потребе за природним гасом намирене су из увоза (91%), домаће производње (4%) и 

повлачењем из подземног складишта гаса Банатски Двор (5%).  

 

У периоду од 15. децембра 2022. године у  подземно складиште гаса Банатски Двор утиснуто је 

а 55, 5 милиона m3, тако да је стање залиха на дан 27. јануар 2022. године износило 67.157.604m3. 

 

Уговор са руским Гаспромом о испоруци природног гаса, који је истицао крајем 2021. године 

продужен је за наредних шест месеци.  

 

У циљу стабилног снабдевања гасом на слободном тржишту су куповане недостајуће количине 

природног гаса по тржишним условима, односно ценама које су далеко више од уговорених. 

Количине додатно увезеног гаса на дневном нивоу су се значајно повећане у периоду од 20. 

децембра 2021. године са тендецијом још већег пораста у периоду од 11- 14.  јануара 2022. године. 

Од 14. јануара 2022. године започео је увоз додатних количина природног гаса из правца 

Бугарске. На дан 27. децембра 2021. године цена на додатне количине је била око 1000 евра по 

1000m3 тако да је увоз додатних количина износио око 6,8 милиона евра. Такав тренд цене увоза 

се задржао све до 10. јануара 2022. године када се количина додатно увезеног гаса повећала на 

близу 10.000.000 m3 по цени од око 900 евра по 1000m3 што износио на дневном нивоу око 9 

милиона евра.  

 
Највећи потрошачи природног гаса (на дневном нивоу) су: ЈКП Београдске електране  (2 - 2,8 

милиона m3), ЈП ЕПС (Панонске електране) 950.000м3, НИС а.д. и ХИПП Петрохемија 

1.100.000м3 и Железара Смедерево 600.000м3.   
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ЗАКЉУЧЦИ  

 

Закључак 1: Тренутна производња електричне енергије није довољна за потребан ниво 

енергетске безбедности Републике Србије. Укупан електроенергетски систем није развијен 

у довољној мери, због чега није спреман да одговори захтевима Зелене агенде, коју је Република 

Србија преузела потписаним међународним актима.  

 

Постојећи капацитети реверзибилне хидроелектране и унутрашње високонапонске и 

средњенапонске мреже нису у могућности да одговоре на захтевима за интеграцију нових 

постројења, која користе обновљиве изворе енергије за производњу електричне енергије. ЈП ЕПС 

је задње постројење за производњу електричне енергије, односно термоелектрану изградило 

1991. године. Производни блокови термоелектрана су стари и у лошем стању, због чега су чести 

прекиди у раду изазвани кваровима. Додатно отежану околност представља лош квалитет угља 

који се користи. Иако је већ завршено постројење за управљање квалитетом угља, вредно 45 

милиона евра, ЈП ЕПС га и даље не користи, односно не хомогенизује угаљ, због тога што немају 

квалитетног угља да га мешају са угљем мање доброг квалитета. Неоправдано се касни са 

изградњом нових производних капацитета и модернизацијом постојећих термоелектрана и 

хидроелектрана, као и са изградњом постројења која користе обновљиве изворе енергије. Током 

претходних година бележи се неусагалашен развој производних капацитета са развојем 

преносног и дистрибутивног система. Постројења за коришћење обновљивих извора енергије за 

производњу електричне енергије (хидро, ветар, солар, биомасу, биогас, H2) у приватном сектору 

су недовољно развијена.  

 

Приоритетни задатак је обезбеђење недостајућих производних капацитета, односно Република 

Србија све своје потребе за електричном енергијом мора решавати сопственом производњом и 

системом складиштења путем реверзибилних хидроелектрана и других енергетских постројења.   

 

Закључак 2: Технолошка ситуација у огранку Рударског басена Колубара је изузетно 

компликована, са континуираним проблемима, који трају дуги низ година.  

 

Проблем пада производње откривке је у претходном периоду дошао до критичне границе. 

Разлози драстичног пада у производњи откривке су због тога што се експлоатација одвија у 

нерегуларним експлоатационим условима. Кашњење у реализацији инвестиционих активности и 

изнуђени алтернативни технолошки поступци су постали практична решења, која се више нису 

могли вратити у пројектно стање.  

Није спровођено претходно одводњавање, што за последицу има да су радне етаже постале 

заводњене.  Рударском опремом се није руковало на прописан начин  па је долазило до оштећења 

основне опреме, пада капацитета опреме, па самим тим и производње, а што је подигло трошкове 

одржавања до граница инвестиционог улагања. Погонска спремност основне механизације је на 

јако ниском нивоу, хаваријски испади опреме су све чешћи. Због недостатка резервних делова, 

превентивно и текуће одржавање се спроводи у све мањем обиму, а време трајања ремонтних 

активности је све дуже. Непоуздани системи основне механизације директно угрожавају 

стабилност електроенергетског система.Све то је довело до непланираних застоја и додатног 

увећања трошкова одржавања и експлоатације. 

Треба напоменути да је коефицијент откривке (количина откривке коју је потребно откопати  за 

јединицу угља) 1:3, што значи да је за једну тону угља потребно откопати три кубна метра  

откривке. У наредном периоду очекује се повећање коефицијента откривке. 



 

Извештај о сигурности снабдевања енергијом и енергентима у Републици Србији  за период 

од 15.децембра 2021. до 28. јануара 2022. године 
 

Крајња последица наведеног стања је смањење количина откривеног угља. Недостатак 

откривеног угља директно се може одразити на сигурност снабдевања, нарочито у зимском 

периоду, а на тај начин се може угрозити и електро-енергетска стабилност система. 

У огранку Рударског басена Колубара је дошло до пада квалитета угља, који ће у наредном 

периоду бити нарочито изражен и поред чињенице да има последњи и  најмодернији систем  

за управљање квалитетом угља у Европи. Уколико се завршетком експлоатације на површинском 

копу „Поље Г“ не стекну услови за експлоатацију угља на површинског копа Поље “Радљево“, и 

не повежу се угљене линије са истрочне стране басена Колубара са депонијом система за 

управљање квалитетом угља на западној страни басена Колубара, нећемо имати довољне 

количине угља за управљање квалитетом угља. 

Сагоревање угља слабијег квалитета повећава специфичну потрошњу угља. Надомешћење пада 

квалитета угља са квантитетом, у предходном периоду, довело је до ванпројектног раубовања 

лежишта угља, што додатно у овом тренутку технологију чини компликованом. У погледу 

трошкова експлоатације, одржавања основне и помоћне механизације ова одлука је посебно била 

погрешна. 

 

Закључак 3: Производња угља и преко 30 милиона тона у току године због смањеног 

квалитета угља и повећања специфичне потрошње угља у термоелектранама, није довољна 

за Билансом планирану производњу електричне енергије, због смањене топлотне моћи угља.  

На основу постојеће пројектне документације и документације која је у припреми, Рударски 

басен Колубара може максимално да откопа 31 милион тона угља. На основу садашње 

специфичне  потрошње угља потребно је 35 милиона тона угља за постојеће блокове ТЕНТа.  

Прекопланска производња угља као и рад основне механизације на производњи откривке у 

нерегуларним радним условима, доводи до убрзаног хабања виталних склопова на основној 

опреми, што уз изостанак превентивног и текућег одржавања опреме за последицу има 

недовољну погонску спремност  механизације, честе непланиране и хаваријске испаде опреме 

што свакако може угрозити стабилност електроенергетског система државе у наредном зимском 

периоду, али и у годинама које долазе. 

 

Закључак 4: Дневни дефицит у производњи електричне енергије од 20.000-28.000 MWh 

надокнађује се увозом електричне енергије, што је и потврђено до стране представника ЈП 

ЕПС на седници Радне групе од 25.01.2022. године.  
 

У циљу очувања преосталих количина угља на депонији  Б донета је одлука 27.01.2022. године 

да блок Б1 на ТЕНТу Б снаге од 650 MWh буде ван мреже до краја зимског периода. Одлука је 

донета имајући у виду да је стање на депонији ТЕНТА Б  119.357 тона угља са тренутним довозом 

угља са површинских копова између 60.000 и 65.000 тона угља. Према плану руководства ЈП 

ЕПС-а у поменутом периоду у функцији ће бити свих 6 блокова ТЕНТ-а Али ова одлука пре свега 

зависи од дневне допреме угља са површинских копова РБК. У ситуацији смањеног довоза угља 

а све у циљу очувања минималних количина угља на депонијама од 100 000 т, по потреби ван 

мреже ће бити и један А блок од 350 MW. 

Закључак 5: Тренд дневног увоза електричне енергије од око 20.000 MWh се наставља што 

представља око 20% производње. Очекује да се настави такав тренд, са могућношћу да се и 

повећа на 28.000 MWh, имајућу у виду информације добијене од стране представника ЈП 

ЕПСа на седници Радне групе од 18. и  25.01.2022. године о смањењу количина довезеног угља 

као и податке о производњи електричне енергије из хидро потенцијала.  

 

У периоду од октобра до 15. 12. 2022. године потрошено  500 милиона евра, а у периоду од 15. 

12. 2021. године до данас је потрошено још 500 милиона евра на куповину електричне енергије и 



 

Извештај о сигурности снабдевања енергијом и енергентима у Републици Србији  за период 

од 15.децембра 2021. до 28. јануара 2022. године 
 

гаса. То значи да у периоду од октобра 2021. године до данас укупни трошкови увоза енергената 

износе око 1 милијарду евра.  

 

Закључак 6: Након 10.01.2022. године (када је био пожар на багеру одлагачу јаловишта) 

забележен је значајан пад количина угља које се довозе на ТЕНТ а самим тим и значајан пад 

количина угља на депонијама ТЕНТа.  

 

Закључак 7: Инфраструктура  преносног и дистрибутивног система је застарела и 

недовољно развијена, што за последицу имао веома високу стопу губитака у мрежи, преко 

13%, односно више од 200 милиона евра годишњем нивоу (зависи од цене по којој се набавља 

електрична енергија за покривање губитака).  

 

Закључак 8: Просечна старост дистрибутивне мреже је око 22 године, постројења 28 година 

и топлотних подстаница око 14 година. Просечан степен корисности производног система  

износи 89,59%, дистрибутивног система  87,94%, а просечни топлотни губици на мрежи 

износе 12,06%. 

 

Повећање повезаности са суседним тржиштима, резерве гаса и развој дистрибутивне мреже су 

главни проблеми у енергетици природног гаса у Републилци Србији. Делатност складиштења и 

управљања складиштем природног гаса на једином складишту природног гаса обавља оператор 

складишта Банатски Двор д.о.о (капацитет - 450 милиона m3, максимални дневни капацитет 

истискивања 5 милиона m3/дан). Постоји потреба и могућност проширења складишта и изградња 

нових складишта, и проблем је што то до сада није урађено. Уочени проблеми у производњи, 

дистрибуцији и снабдевању топлотне енергије су дотрајалост постројења, опреме и уређаја, као 

и дотрајалост мреже услед које се појављују велики губици.  

 

 

 

Препоруке за унапређење и осигурање енергетске безбедности Републике Србије: 

 

1. Модернизовација и унапређење плана очувања енергетске безбедности и покретање новог 

инвестиционог циклуса.  

2. JП ЕПС треба да ажурира трогодишњи план пословања и инвестициионе планове везане за 

обезбеђивање сигурне производње и снабдевања угљем са проценама потребних потребних 

средстава. 

3.  

4. Реорганизација ЈП ЕПС и припрема плана мера за економично функционисање. 

5. Изградња реверзибилних хидроелектрана Ђердап 3 и Бистрица. 

6. Развијање нових високонапонских енергетских система уз адекватну аутоматизацију. 

7. Инвестиционо и текуће одржавање високонапонске мреже, као и замену дотрајалих водова и 

трафо станица. 

8. Инвестиционо и текуће одржавање дистрибутивне мреже, аутоматизација дистрибутивне 

мреже, смањење губитака и неовлашћене потрошње, набавка нових бројила (двосмерних, 

због купаца-произвођача), отклањање препрека на трасама, санација оштећених стубова и 

далековода на територији Републике Србије. 

9. Повезивање SEEPEX берзе електричне енергије са другим берзама електричне енергије. 

10. Формирање новог предузећа „Зелена енергија Србије“ са задацима изградње нових државних 

постројења за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије потребне за 

достизање енергетске безбедности Републике Србије. 



 

Извештај о сигурности снабдевања енергијом и енергентима у Републици Србији  за период 

од 15.децембра 2021. до 28. јануара 2022. године 
 

11. „Резервација“ простора за постројења из обновљивих извора енергије. Предузимање мера 

стратешког планирања за коришћења простора у сврху енергетских постројења, као и 

налажење начина да се повећа удео државне компаније у пројектима за развој посебно 

великих постројења из обновљиве изворе енергије.  

12. Проширење гасног складишта Банатски Двор до максималног складишног капацитета 

милијарду м3 чиме би обезбедио простор за складиште количине природног гаса потребног 

за несметано снабдевање и до 40 дана у зимском периоду, према садашњој потрошњи.  

13. Формирање стратешких резерви гаса у количини да задовоље потребе од 30 дана снабдевања 

у најхладинијем зимском период.  

14. Изградња складишта (Итебеј) за смештај резерви гаса суседних земаља. 

15. Оснивање регионалне берзе природног гаса и у потпуности отворање тржишта природним 

гасом у Републици Србији. Република Србија би постала гасно чвориште 

16. Диверсификација праваца снабдевања преко изградње интерконектора са суседним државама 

(Бугарска, Мађарска, Румунија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија и Црна Гора, као 

и повезивање са АП Косово и Метохија).  

17. Потписивање дугорочних уговора са што стабилнијим елементима на основу којих се 

формирају цене у циљу обезбеђења стабилности снабдевања тржишта Републике природним 

гасом.   

18. Изградња гасних термоелектрана-топлана као прелазног решења за производњу електричне 

и топлотне енергије, са инсталисаним гасним турбинама које су спремене да користе водоник 

као гориво у будућности. 

19. Формирање обавезних и оперативних резерви у складу са усвјеним плановима.  

20. Изградња нафтовода и продуктовода 

  

 

Дугорочни циљеви енергетског сектора Републике Србије 

 

1. Висок степен енергетске независности Републике Србије уз низак, минималан степен увоза. 

2. Развој енергетике кроз висок ниво примене нових технологија и дигитализације. 

3. Подстицање супституције енергената који се не производе енергентима који се производе у 

Републици Србији. 

4. Формирање стратешких резерви енергената.  

5. Снабдевање потрошача мора бити обезбеђено по максимално повољним и прихватљивим 

ценама. 

6. Трансформација у зелене изворе енергије на начин да се не наруши сигурност снабдевања 

6.1. Достизање стандарда и циљева Европске уније у погледу смањења емисија гасова са 

ефектом стаклене баште имплементирајући мере енергетске ефикасности, већег удела 

обновљивих извора енергије, повећањем сигурности снабдевања и инвестирањем у 

енергетску инфраструктуру. 

6.2.Енергетски субјекти морају прилагодити своју производњу да се утицаји на животну 

средину и здравље људи сведу на минимум.  

6.3.Решавање социјалних последица процеса енергетске транзиције. 

 

У Београду, 

фебруар 2022. године 

 

Министарство рударства и енергетике 

 


