
ИЗВЕШТАЈ 

РАДНЕ ГРУПЕ МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ ЗА СИГУРНОСНО 

СНАБДЕВАЊЕ ЕНЕРГИЈОМ И ЕНЕРГЕНТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

ЗА ПЕРИОД 19.ОКТОБАР ДО 15. ДЕЦЕМБАР 2021. 

 

Уводне напомене 

Радна група Министарства рударства и енергетике је основана 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. У саставу РГ су државни секретари и помоћници у МРЕ, 

посебни саветници за нафту и гас, као и директори енергетских субјеката од Нафтне 

индустрије Србије, ЈП Србијагаса, Електропривреде Србије, Електродистрибутивног 

система, Електромреже Србије, као Пословног удружења Топлане Србије, Секретаријата за 

енергетику Београда, Савета за енергетику Србије. 

  Услед енергетске кризе у ЕУ и свету, као и последица кризне ситуације у гасном 

сектору, ова РГ се састала већ 19.октобра 2021. у Влади РС. Одржано је до сада шест 

састанака, прва три састанка су била ради решавања кризне ситуације снабдевања гасом, и 

разговора о спремности осталих делова енергетског система за кризу, али и за зиму.  

Истичемо да се ЈП ЕПС на сваком од састанака изјашњавао позитивно о спремности 

капацитета, тачније тврдио да су сви производни капацитети исправни и спремни за 

предстојећу зимску сезону, осим капацитета у ремонту (ТЕНТ блок Б1), као и да су 

обезбеђене потребне количине угља задовољавајућег квалитета, те да ће производња 

електричне енергије бити довољна, а РС енергетски безбедна (извештај ЈП ЕПС од 

02.11.2021. записници са састанака РГ, извештаји ЈП ЕПС достављани министарству 

енергетике, Управи за ванредне ситуације и другим органима државне управе). Како нас је 

вд директор ЈП ЕПС обавестио приликом посете ТЕНТ Б од стране Председника Републике, 

на депонији ТЕ је било 1,5 милиона тона угља прихватљивог квалитета, чиме је гарантовао 

да систем спреман дочекује предстојећу зиму и да рад истог бити поуздан као и да неће 

бити потреба за додатним увозом електричне енергије, а што се касније показало као 

неистинито. 

Посебно напомињемо да је планирани ремонт Блока Б1 са марта померен на мај, при 

чему је ЈП ЕПС произвео више електричне енергије од потребне до маја 2021. године, што 

је резултовало извозом од чак 400.000  MWh преко планиране количине за читаву годину, 

а да у исто време нису планирали и обезбедили набавку недостајуће електричне енергије, 

када су били у ситуацији да је набаве под повољним условима, за период чак и дужи од 

планираног рока завршетка ремонта, за случај да се ремонт не заврши у року. Додатна штета 

је изазвана померањем рока завршетка ремонта у зимском периоду, уместо да је највећи 

Блок ТЕНТ Б1 од 650 MW завршен пре наступања грејне сезоне. Такође већ од маја тренд 

раста цена је био јасан, цена је ишла горе и прешла је 50 €/MWh, међутим логична и 



нормална реакција управе ЈП ЕПС је изостала да од прихода претходне продаје преко- 

планске производње набаве потребну енергију по повољним ценама за будући период а за 

који су знали да ће бити потребна и када ће морати да је увозе.  

Да би било јасније о којој количини енергије се ради, напомиње се да је планом 

пословања ЈП ЕПС предвиђен извоз 1.300.000 MWh за читаву 2021.годину, уместо које 

количине ЈП ЕПС је већ до маја 2021. године извезао 1.700.000 MWh по изузетно ниској 

цени. 

Супротно извештаваном, криза у којој је дошло до испада свих блокова ТЕНТ осим 

блока Б2 и ТЕ Колубара осим блока А3, у недељу 12.12.2021., је показала да су узроци  

проблема недовољне количине угља, лош квалитет тог угља и у неприхватљивој мери 

помешаност угља са умуљаном земљом која је довела до загушења канала за снабдевање 

котлова угљем, као и због неизбалансиране турбине на тек ремонтованом блоку ТЕНТ Б1. 

На основу утврђеног констатује се да су сва извештавања управе ЈП ЕПС била нетачна и 

неистинита, на који начин су држава тј.сви органи државне управе, укључујући и сам 

државни врх, доведени у заблуду чиме је била директно угрожена енергетска безбедност 

РС, а који проблем је превазиђен изнуђеном куповином електричне енергије и енергената 

по изузетно високим ценама (пре свега мазута) ради одржавања у раду блокова у функцији  

као и ради покретања блокова ван функције. 

Укупно инсталисана снага свих постројења за прозводњу електричне енергије у РС 

је 8.553 MW, од чега је: ТЕ 4.436 MW; ТЕТО 600 MW; укупно постројења која користе ОИЕ 

3.516 MW.  Од укупно инсталисане снаге у ТЕ тренутно је у функцији нешто мање од 50% 

укупних термо капацитета – 2.100 MW.  

TE  
SNAGA 

MW 
Radi MW 
(11.12) 

% 
Radi MW 

(12.12) 
% 

Radi MW 
(13.12) 

% 
Radi MW 

(14.12) 
% 

Radi MW 
(15.12) 

% 

Ukupno 
TENT A 

1745 752 43 0 0 59 3 163 9 228 13 

Ukupno 
TENT B 

1300 1050 81 194 15 240 18 348 27 859 66 

Ukupno 
TENT 

3045 1802 59 194 6 299 10 511 17 1087 36 

Ukupno 
TEKO 

1010 692 69 812 80 812 80 533 53 519 51 

Ukupno 
TEK 

271 30 11 30 11 25 9 23 8 25 9 

TEM 125 80 64 80 64 71 57 69 55 83 66 

TOTAL 
TE 

4451 2604 59 1116 25 1207 27 1136 26 1714 39 

TETO 600 87 15 87 15 80 13 83 14 94 16 

TOTAL 
HE 

3076 2585 84 2585 84 2085 68 2000 65 1587 52 



TOTAL 
OIE 

440 62 14 62 14 100 23 100 23 100 23 

TOTAL 8567 5338 62 3850 45 3472 41 3319 39 3495 41 

 

Тренутна потрошња електричне енергије у Србији износи 118.000 MWh, од чега у 

нормалним условима ЈП ЕПС производи до 100.000 MWh. Тренутно стање ЕЕС се најбоље 

огледа на примеру увоза електричне енергије на јучерашњи дан који је износио 36.000 MWh 

у вредности од 12 милиона евра дневно. Ово стање ће се сигурно одржати до краја године, 

уз додатне трошкове увоза гаса (тренутно се увози 1,5-2 милиона m3) и ванредне набавке 

мазута. Трошак увоза додатних количина природног гаса се процењује на 9.150.000 евра 

дневно (према ценама природног гаса на ТТФ-у), односно 137.235.000 евра до краја године 

(ако се не уговоре додатне количине природног гаса са Газпромом, онда следи овај 

сценарио). 

Са првим информацијама о испадању блокова, РГ се хитно састала и од тада је у 

сталном заседању. 

 Са стварним узроцима стања у који је доведен електроенергетски систем ниједан 

државни орган до данас не зна потпуну истину. Чињенице да је до масовног гашења блокова 

на више удаљених локација дошло у изузетно кратком року, поред доказаног загушивања 

указују и на могуће недовољне количине угља који је био на располагању. Угља ни данас 

нема довољно ни за половину тренутних потреба ТЕНТ, рачунајући и угаљ са депонија ТЕ 

и онај који се директно допрема са копова. 

ЈП ЕПС 

На првом састанку Радне групе за сигурносно снабдевање енергијом и енергентима 

одржаног 19. октобра 2021. године констатовано је од стране делегираних представника ЈП 

ЕПС да ће блок Б1 почети са радом 28.11.2021.(почео са радом 26/27.11.2021.). Извршни 

директори ЈП ЕПС који су присуствовали том састанку – Саво Безмаровић и Драган 

Влаисављевић, су констатовали да је ЈП ЕПС констатовано је да је стање у депонијама угља 

задовољавајуће и да се одржава ниво акумулације за новембар 2021. године. Након тога су 

се одржале још две седнице Радне групе за сигурносно снабдевање енергијом и енергентима 

РС  - 02. и 03. новембра 2021.године, приликом којих представници ЈП ЕПС нису истицали 

постојање било каквог проблема у производњи угља, а тиме ни у производњи електричне 

енергије. 

Такође на састанку су представили  пројекцију рада за новембар и децембар 

2021.(приликом посете ТЕНТ од стране ППВ, а након тога Председника РС и ППВ, вд 

директора Милорад Грчић је саопштио да је на депонијама обезбеђена количина од 1,5 

милиона тона угља, као и да по стављању у функцију блока ТЕНТ Б1 више неће бити 

потреба ни за додатним увозом електричне енергије у односу на планирани, као и да ће бити 

електричне енергије и за извоз).  



Тако је ЈП ЕПС, на захтев МРЕ да се достави Извештај о стању депонија и подаци о 

стању откривеног угља, како би извештај био комплетан, ЈП ЕПС доставио Извештај 

02.11.2021.године потписан од стране вд генералног директора, у коме се констатује 

максимална испуњеност депонија у ТЕНТ у новембру, док се у децембру месеца очекује 

производња угља у огранку РБК у складу са планом. На основу тога, није било 

околности које би указивале да постоји опасност по стабилност рада система у зимском 

периоду. 

  Све време кризе нити Министарство рударства и енергетике, нити било који други 

орган у Влади Србије није добио било какву информацију која говори о проблемима у 

снабдевању угљем или било којих других проблема у ЕПС-у. На све упите МРЕ, ЕПС је 

реаговао са врло јасним одговорима о потпуној спремности система за зиму, наводећи: „ 

На свим угљеним линијама површинских копова РБ „Колубара“ завршени су планирани 

ремонти, тако да производња угља у зимским месецима може несметано да се 

обавља.“! (наведени извештај ЈП ЕПС од 02.11.2021.године, записници са састанака РГ, 

извештаји ЈП ЕПС достављани Министарству енергетике 03.12.2021.године, Управи за 

ванредне ситуације од и другим органима државне управе). 

Имајући у виду досадашња искуства за припрему производње угља у зимском 

периоду и опасност по енергетски систем ако се то не учини на време, Министарство 

енергетике и рударства је на сваком састанку РГ по више пута инсистирало да ЕПС достави 

информацију о томе, али све до колапса који се десио 12.12.2021.године, ЈП ЕС није 

доставио Министарству ни једну информацију о било каквом проблему. При том, МРЕ је 

више пута тражио информације од ЈП ЕПС о количини електричне енергије коју увозе, али 

ЈП ЕПС није достављао те податке МРЕ, осим о првом увозу који су извршили до 

12.10.2021. Одбијање су образложили да они те информације достављају другом кабинету. 

Одмах по сазнању о ситуацији која је настала 12.12.2021.године, ППВ је сазвала РГ 

у недељу у поподневним часовима, те је МРЕ је од почетка кризе узело одлучујућу улогу, 

почев од сазивања хитне РГ у 17х 12.12.2021.године, алармирању свих институција које су 

учествовале у отклањању насталих последица услед испада свих блокова у ТЕНТ, сем Б2, 

организацији допреме мазута, организацији свих служби за помоћ и логистику, у року од 

сат времена све је било организовано, а тиме спречено да Србија остане у већем делу без 

напајања електричном и топлотном енергијом. По хитном поступку је решено питање 

допреме мазута у количинама које су ЈП ЕПС-у биле потребне да покрене поново блокове 

који су испадали у континуитету са мреже. МРЕ је покренуло хитну испоруку и 

организацију превоза – комплетну логистичку подршку и полицијску пратњу, те је од појаве 

кризе  у року од 40 сати, уз помоћ 60 ауто-цистерни и железнице, испоручено ТЕНТ-у 4.200 

тона мазута. Захваљујући тој брзој реакцији, покренути су блокови ТЕНТ А1 и А2 чиме је 

враћено грејање Обреновцу. 

Пре ове кризе, ЈП ЕПС је користио 1.500 тона мазута месечно, док је ЈП ЕПС сада 

истакао да му та количина треба сада на дневном нивоу за потребе ТЕНТ, дакле 30 пута 

више на месечном нивоу него у редовном стању. Како би се обезбедиле сада потребне 

количине мазута за ТЕНТ, МРЕ је обезбедило 10.000 тона мазута из републичких робних 



резерви,  и искординирало да НИС шаље свакодневно испоруке мазута преко планираних 

испорука. Притом, за случај неодложне потребе, МРЕ има у Управи за резерве енергената 

стратешке резерве мазута у износу од 17.000 тона. 

Потребно је такође констатовати да су информације од стране ЈП ЕПС нису 

достављане или су достављане селективно и непотпуно, док су многе важне информације 

које су саопштаване усмено од стране вд генералног директора и менаџмента биле потпуно 

нетачне (последњи пример је да нам је на састанку одржаном 13.12.2021. речено да је 

акумулација реверзибилне ХЕ Бајина Башта пуна и да је неће покретати док то не буде 

нужно. Међутим, према информацијама ЕМС, РХЕ Бајина Башта се већ сада користи и пала 

је акумулација до доње квоте). 

Министарство је 13.12.2021. упутило писмо ЈП ЕПС у коме је затражило да ЈП ЕПС 

достави предлог мера које морају да садрже приказане потребе РС за електричном 

енергијом до краја 2021. по данима, реално могућу производњу електричне енергије по 

данима, потребе за енергентима, капацитете преносних система, као и додатну информацију 

када се очекује нормализација снабдевања угља. 

Након свих ових догађаја, тек на састанку Радне групе дана 14.12.2021.године  

представници ЈП ЕПС су констатовали да ће у наредном периоду од месец дана имати 

редуковану производњу угља из огранка Колубара у количинама од 50.000 тона дневно са 

топлотном вредношћу 6700 kJ/kg, а да се потпуна нормализација производње очекује од 

15.01.2022. године. Имајући у виду да је потребна количина угља за рад ТЕНТ А када су 

сви блокови у функцији је 63.000 тона, а потребна количина угља за ТЕНТ Б када су сви 

блокови у функцији је 46000 тона, и да из овога произилази да су за ТЕНТ потребне дневне 

количине 109.000 тона, очигледно је јасно да ТЕНТ неће имати потребну количину угља за 

нормалан рад у наредном периоду. 

Такође, на РГ одржаној 14.12.2021.год, по питању производње угља у огранку 

Костолац и поред констатације МРЕ да су депоније угља на минимуму, што може угрозити 

сигурност рада термокапацитета у ТЕКО Костолац, представници ЈП ЕПС су констатовали 

да у наредним данима очекују сигуран пласман ровног угља ка темроблоковима угља и 

депонијама и да не очекују веће проблеме. 

На дан 15.12.2021. у ЈП ЕПС у огранку ТЕНТ раде блокови А1, А2 у ТЕНТ А и блок 

Б2 у ТЕНТ Б.  

У табели испод је приказ стања у периоду 13.12.– 15.12.2021. по блоковима ТЕ: 

TE  
SNAGA 

MW 

Radi sa 
MW 

(13.12) 
% 

Radi sa 
MW 

(14.12) 
% 

dif 
14/13 

Radi sa 
MW 

(15.12) 
% 

dif 
15/14 

TENT A1 210 0 0% 58 28% 28% 121 58% 30% 

TENT A2 210 59 28% 105 50% 22% 99 47% -3% 

TENT A3 329 0 0% 0 0% 0% 8 2% 2% 



TENT A4 308 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 

TENT A5 340 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 

TENT A6 348 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 

Ukupno TENT A 1745 59 3% 163 9% 6% 228 13% 4% 

TENT B1 650 0 0% 3 0% 0% 450 69% 69% 

TENT B2 650 240 37% 345 53% 16% 409 63% 10% 

Ukupno TENT B 1300 240 18% 348 27% 8% 859 66% 39% 

Ukupno TENT 3045 299 10% 511 17% 7% 1087 36% 19% 

TEKO  A1 100 78 78% 78 78% 0% 73 73% -5% 

TEKO A2 210 160 76% 160 76% 0% 158 75% -1% 

Ukupno TEKO A 310 238 77% 238 77% 0% 231 75% -2% 

TEKO B1 350 290 83% 1 0% -83% 1 0% 0% 

TEKO B2 350 284 81% 294 84% 3% 287 82% -2% 

TEKO B3 349 изградња  изградња   изградња   

Ukupno TEKO B 700 574 82% 295 42% -40% 288 41% -1% 

Ukupno TEKO 1010 812 80% 533 53% -28% 519 51% -1% 

TEK A1 32 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 

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

TEK A3 65 25 38% 23 35% -3% 25 38% 3% 

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

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

Ukupno TEK 271 25 9% 23 8% -1% 25 9% 1% 

TEM 125 71 57% 69 55% -2% 83 66% 11% 

TOTAL TE 4451 1207 27% 1136 26% -2% 1714 39% 13% 

TETO 600 80 13% 83 14% 1% 94 16% 2% 

TOTAL HE 3076 2085 68% 2000 65% -3% 1587 52% -13% 

TOTAL OIE 440 100 23% 100 23% 0% 100 23% 0% 

TOTAL 8567 3472 41% 3319 39% -2% 3495 41% 2% 

 

Стaње депонија угља у ЈП Електропривреда Србије на дан 13.12.2021.године: 

А. Огранак Тент: 

 Депонија А електрана 540.267 т 

 Депонија Б електрана 549.843 т 

Теоретске количине угља на депонијама су 1,5 милиона тона 

 Депонија Велики Црљени 18.754 т, капацитет депоније је 80.000 тона 

 Депонија Морава 5.907 т 



Дневна потрошња угља у Огранку Тент са тренутном специфичном потрошњом угља је до 

110.000 т дневно. 

Дневна потрошња угља у термоелектрани Морава у Свилајнцу је 3.000 т. 

 

Имајући у виду наведене податке, ове депоније, под условом да је сав угаљ на њима у 

потребном квалитету и могућ за употребу, саме депоније би биле довољне за 10 дана 

производње електричне енергије у ТЕНТ, а у комбинацији са производњом која је 

умањеног обима и према последњој информацији ЈП ЕПС износи 55.000 тона дневно, 

било би довољно за максимум 20 дана. 

 

Б. Огранак Костолац: 

 Депонија А електрана 46.473 т, капацитет депоније је 100.000 тона 

 Депопнија Б електрана 43.885 т, капацитет депоније је 500.000 тона 

Дневна потрошња угља у Огранку Костолац је од 30.000 т до 35.000 т. 

 

Имајући у виду наведене податке, ове депоније, под условом да је сав угаљ на њима у 

потребном квалитету и могућ за употребу, саме депоније би биле довољне за 3 дана 

производње електричне енергије у ТЕКО. ТЕ КО се у овом тренутку држи планиране 

производње угља, која задовољава потребе ТЕ у Костолцу, без могућности додатних 

количина за подизање депонија угља у Костолцу. Реалан проблем постоји при 

технолошком застоју на угљеној етажи када нема континуираног транспорта угља ка 

термо блоковима, већ се блокови снабдевају угљом са депонија. У том тренутку, 

потрошиће се резерве на депонији, а неће бити могућности да се касније поново 

формира депонија, због чега ће производња електричне енергије зависити једино од 

количине дневно произведеног угља. 

 

Стање депонија у ЈП ПЕУ: 

 Ибарски рудници 60.000 т + 1.200 т на откопу 

 Рудник Лубница 7.000 т + 600 т од 09.12.2021. године спремних за одвоз ка 

термоелектрани Морава у Свилајнцу 

 Рудник Соко 5.000 т + 900 т спремних за транспорт ка термоелетрани Морава у 

Свилајнцу 

 Рудник Рембас 5.000 т  

 

Коначан предлог ЈП ЕПС и ЕМС АД поводом настале ситуације 

Имајући у виду све наведено, МРЕ је дана 13.12.2021.године, након одржане РГ, 

затражила од ЈП ЕПС и ЈП ЕМС да израде и у виду информације, министарству доставе 

предлог решења за насталу енергетску ситуацију. Затражено је да Предлог садржи 

приказане потребе РС за електричном енергијом до краја јануара 2022. по данима, реално 

могућу производњу електричне енергије по данима, потребе за увозом електричне енергије 

по данима, потребе за енергентима (угаљ и мазут), са потребама за видом и капацитетом 

транспорта по данима, расположиве капацитете преносног система за потребе увоза 

електричне енергије по данима и посебно наглашеним критичним периодима, јасно 

представљене и шире сагледане проблеме који утичу на виталне функције система за пренос 



електричне енергије и друго од значаја за јасно сагледавање ситуације. ЈП ЕПС је требало 

додатно да достави информацију када очекује нормализацију снабдевања угљем. 

Међутим, документ који су доставили дана 15.12.2021.године, не садржи 

информацију о нормализацији снабдевања угљем, а тиме ни информацију о нормализацији 

производње електричне енергије. Према приложеним подацима, до краја 2021.године, као 

и до краја јануара 2022.године очекује се производња угља: 

1. РБК Колубара – 55.000 тона дневно до 31.12.2021., а 60.000 тона до 31.01.2022.год 

Закључак који из овог произлази је да ћемо до краја јануара 2022.год имати дневни 

дефицит у производњи угља од око 50.000 тона у РБК Колубара за потребе ТЕНТ, те 

да дакле неће бити остварена нормализација производње угља. 

2. ТЕ КО Костолац – 25-30.000 тона дневно до 31.12.2021., редуковану производњу 

очекују до 12.01.2022 у износу од 20.000 тона, а 30.000 тона до 31.01.2022.год. 

Закључак који из овог произлази је да до краја 2021.годнећемо имати могућност 

подизања количина угља на депонијама термоелектрана, уколико сви блокови ТЕ КО 

раде. Почетком године, до 12.јануара, имаћемо дневни дефицит 5.000-10.000 тона угља 

што ће додатно смањити и овако ризичне количине угља. Након тога, до краја јануара 

2022.године очекује се производња угља која је довољна само за термо блокове у раду. 

Услед овако очекиване производње угља, у информацији је наведено очекивано 

повећање потребних количина мазута  на 1.000 тона дневно, али и смањене 

производње електричне енергије. У ТЕНТ А ће бити ангажовани само мањи блокови: 

А1 и А2 због потребе грејања Обреновца, док ће на ТЕНТ Б бити ангажована оба блока 

са снагом која ће бити према квалитету, довозу и стању депонија угља. Коначан 

предлог решења за превазилажење настале ситуација да се не угрози енергетска 

безбедност је по информацији у овом допису једино да се обезбеде финансијска 

средства за куповину планираних количина електричне енергије. 

Подсећамо да је на седници Владе РС одржаној 15.12.2021.године којој је присуствовао 

и Председник РС Александар Вучић, изнет податак да је Србија до сада потрошила 

пола милијарде евра на куповину електричне енергије и потребних енергената у 

периоду од октобра до данас, и да је затражено још 250 милиона евра до краја године. 

Према допису ЈП ЕПС, увоз би требало да се одвија сваки дан до краја јануара у 

количинама од 11.800 - 42.000 MWh дневно  у периоду од 14.12.2021 -31.01.2022.године, 

а што укупно у том периоду износи 1.313.000 MWh (1,3 ТWh). 

МРЕ очекује да ће се увозити и веће количине електричне енергије, имајући у виду 

алармантно стање са производњом угља. 

МРЕ је става да ни наведене количине мазута које је ЈП ЕПС истакао као потребне 

неће бити довољне, имајући у виду да сада, када не раде сви блокови ТЕ, потрошља 

износи око 1.500 тона дневно (без блокова ТЕНТ А4-А6), а са њима се очекује и већа 

количина. Чак ни са дневном потрошњом од 1.500 тон, потребна количина на 



месечном нивоу је у том случају око 45.000 тона мазута, што нити имамо у резервама, 

нити постоји једноставан начин да се увезе та количина, јер није планирана. Потребно 

је што пре размотрити даљи увоз додатних количина мазута, као и провера 

капацитета транспорта и брзине истовара. 

 

Електродистрибуција Србије доо 

 

Издвојена је из састава ЈП ЕПС одлуком Владе РС у децембру 2020. године. Прошло 

је већ годину дана, а примпредаја покретне и непокретне имовине није завршена у 

потпуности. 

Утисак је да је ЈП ЕПС, вероватно незадовољан поменутом одлуком, користио сваку 

прилику да опструише рад новоосноване ЕДС, и то како из ЕДС наводе наплаћујући им 

закупнину у објектима које треба да им пренесу, нису им преносили имовину и уговоре 

неопходне за функционисање, а понуђеном ценом за набавку електричне енергије за 

губитке у мрежи, троструко вишом, угрозили су ЕДС односно читав електроенергетски 

систем РС. Овог пута у питању је била чиста самовоља вд генералног директора ЈП ЕПС, 

јер је Влада морала да донесе одлуку о цени електричне енергије за губитке у мрежи.  

Због затеченог и запуштеног стања процењено је да је у развој и одржавање 

електродистрибутивног система неопходно улагање од преко 500 милиона евра. 

Због великог броја оштећења далековода на ниском напону као последица 

интензивних снежних падавина, више од 100 екипа је константно на терену 

оспособљавајући дистрибутивну мрежу где год и када год је то било омогућено 

приступним, најчешће атарским путевима и кроз шикаре. Крчи се растиње, попадала стабла 

и гране које угрожавају иначе слабо одржавану и застарелу мрежу са дрвеним стубовима. 

Проблеми су најчешћи у руралним брдско-планинским подручјима на територији РС. 

Тренутно стање је:  

Са преко 130.000 потрошача који су остали без снабдевања електричном енергију са првим 

снегом, као и преко 3.000 трафостаница које су остале без напајања, поменуте екипе ЕДС 

су у рекордном року тај број свеле на 15.000-20.000.   

Тренутно на територији РС без напајања је 468 трафостаница односно 18.286 потрошача.  

 



  

Датум Сат Број корисника без 

електричне енергије

Број трафостаница 

без напајања

7.00 248 24

13.00 1,835 36

19.00 119 2

7.00 45,970 1,128

11.00 93,895 2,319

15.00 130,287 3,045

17.00 117,550 2,562

22.00 109,090 2,436

9.00 81,090 2,007

13.00 65,444 1,632

15.00 54,467 1,326

18.00 27,814 705

23.00 29,773 775

8.00 31,379 849

10.00 30,679 842

13.00 22,413 598

16.00 18,683 450

17.00 13,365 334

10.00 8,008 228

11.00 7,572 213

13.00 7,880 194

12/11/2021

12/12/2021

12/13/2021

12/14/2021

12/15/2021



Нафта и деривати нафте (уље за ложење НСГ-С) 

     

 Стање залиха уља за ложење (мазута) на дан 15.12.2021. године  

    тоне 

 

Републичка 

дирекција робне 

резерве 

Управа за 

резерве 

енергената 

Нафтна 

индустрија 

Србије ад Топлане 

 16.000 17.000 0 35.000 

     

 Напомена:     
1) РДРР - започела испрорука  10.000 тона за потребе ЕПС-а 

2) 

Управа за резерве има на залихама 57.000 тона сирове нафте од 

чега може да се произведе 8.000 тона уља за ложење 

3) 

НИС ад - нема расположиве додатни количине уља за ложење, у 

децембру је испоручено 8.000 тона ЈП ЕПС,  4.000 тона  ће бити 

испоручен до краја месеца 

4)  Топлане - укупна потребна количина за грејну сезону 44.000 тона  

 

Наведеном испоруком резерви из РДРР, ове резерве ће бити практично исцрпљене. 

НИС ад ће у јануару месецу увести 14.000 тона уља за ложење за потребе српског тржишта, 

укључујући и ЕПС.  

Предлог: 

1. Отпуштање уља за ложење 17.000 тона из обавезних резерви; 

2. Да се додатно упути на прераду 57.000 тона сирове нафте из обавезних резерви чиме 

би се добило додатних 8.000 тона уља за ложење; 

Предуслов за ово је да се сходно Програму мера у случају када је угрожена сигурност 

снабдевања енергијом и енергентима прогласи криза, те да се сходно овом Програму 

уговоре услови за прераду сирове нафте. 

3. Обезбеђивање додатних количина из увоза (питање расположивих количина на 

тржишту и логистике за довоз истих) 

 

Природни гас 

Према извештају на гасном систему од 15.12.2021. године потрошња природног гаса 

(дневно) била је 13,07 милиона м3, слична потрошња је била и претходни дан. Структура 

извора снабдевања била је следећа: 1.95 милиона м3 увоз, 6 милиона м3 увоз преко 

Балканског тока, 0,6 милиона м3 домаћа производња, 4,7 милиона м3 Банатски Двор.  

Највећи потрошачи природног гаса (на дневном нивоу) су: београдске електране 

3.500.000м3, ЕПС (Панонске електране) 950.000м3, НИС а.д. и ХИПП Петрохемија 

1.100.000м3 и Железара Смедерево 600.000м3. 



Тренутно стање залиха у Банатском Двору је укупно 180 милиона м3, од чега 25 милиона м3 

ЈП Србијагас и 155 милиона м3 руски гас.   Залихе којима располаже ЈП Србијагас довољне 

су за 5 дана потрошње, уколико се дневно извлачи технички максимум од 5 милиона м3.  

Ако се коришћење залиха из Банатског двора настави овом динамиком залихе Србијагаса 

ће бити исцрпљене у року од 5 дана. Коришћење преосталих залиха из Банатског двора 

захтева потписивање анекса о количинама са Газпром експортом и због пада притиска у 

лежишту неће бити могућа испорука у дневној количини као до сада. 

Уколико се не уговори снабдевање додатним количинама природног гаса преко 6 млн м3 

дневно, додатне количине природног гаса мораће да буду обезбеђене набавком на тржишту. 

Процена потрошње природног гаса коју је доставио ЈП Србијагас је у прилогу бр.1 

 

ЗАКЉУЧАК  

РАЗЛОЗИ ЗА НАСТАНАК ЕНЕРГЕТСКЕ КРИЗЕ И БУДУЋА РЕШЕЊА 

 

Кључни проблем настале кризе је „аутистично“ понашање енергетских субјеката, у 

односу на ресорно министарство, као и у односу са другим енергетским субјектима. При 

том, ЈП ЕПС је сакривао информације, али и достављао нетачне и неистините податке, на 

који начин су држава тј.сви органи државне управе, укључујући и сам државни врх, 

доведени у заблуду чиме је била директно угрожена енергетска безбедност РС, а који 

проблем је превазиђен изнуђеном куповином електричне енергије и енергената по изузетно 

високим ценама (пре свега мазута) ради одржавања у раду блокова у функцији  као и ради 

покретања блокова ван функције. До сада је потрошено како је већ наведено, пола 

милијарде евра на куповину електричне енергије и потребних енергената у периоду од 

октобра до данас, и да је затражено још 250 милиона евра до краја године. 

Технолошка ситуација у огранку РБК је изузетно компликована, са хроничним 

проблемима који трају дужи 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 на измештању линијских инфраструктурних објеката који су егзистирали 

испред рударских радова, пресељења насељених места са припадајућом инфраструктуром 

и месним гробљима, као првом услову за експлоатацију су  довели до одступања од 

пројектованих радова. Изнуђени алтернативни технолошки поступци су постали практична 

решења која се више нису могли вратити у пројектно стање. 

Претходно одводњавање као други предуслов нормалног амбијента за 

експлоатацију није спровођено, а у зонама где је примењено према опреми се није 

домаћински поступало, тако да је један део опреме рударским радовима уништен. 

Одсуством очекиваних резултата предходног одводњавања радне етаже су постале 

заводњене. Експлоатација у заводњеној средини је довела до повећаних трошкова 

експлоатације, пада временског и капацитативног искоришћења свих БТО- система, хабања 

опреме, раубовања основне опреме услед запљаности справа, што је подигло трошкове 

одржавања до граница инвестиционог улагања. На другој страни су створени нестабилни 

услови на одлагалиштима откривке услед одлагања заводњеног материјала, тако да су 

тецишта материјала на одлагалишним етажама све чешћа, што доводи до непланираних 

застоја и додатног увећања трошкова експлоатације. 



Погонска спремност основне механизације је на јако ниском нивоу, хаваријски 

испади опреме су све чешћи, што доводи до непланираних застоја у експлоатацији и 

додатног повећања трошкова и одржавања и експлоатације. Због недостатка резервних 

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

ремонтних активности је све дуже. Погонска поузданост основне механизације на овај 

начин се све више смањује. Непоуздани системи основне механизације директно 

угрожавају стабилност електроенергетског система. 

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 коефицијент откривке ће се повећавати. 

Крајња последица 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 РБК је дошло до пада квалитета угља, који ће у наредном периоду 

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

за управљање квалитетом угља у Европи, јер у огранку РБК, уколико се завршетком 

експлоатације на површинском копу „Поље Г“ не крене експлоатација угља са површинског 

копа Поље“Радљево“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. 

Када је електро енергетика у питању, тренутна производња електричне енергије 

није довољна за потребан ниво енергетске безбедности. Укупан електроенергетски систем 

није развијен у довољној мери, из ког разлога није спреман да одговори захтевима зелене 

агенде које је Република Србија преузела потписаним међународним актима. То значи да 

капацитети РХЕ и унутрашње високонапонске и средњенапонске мреже нису способни да 

прихвате изградњу нових постројења која користе ОИЕ за производњу електричне енергије.  

Највећи проблем електроенергетског система су недовољна и неуправљана 

производња електричне енергије. Приоритетни задатак је обезбеђење недостајућих 

производних капацитета, односно Република Србија све своје потребе за електричном 

енергијом мора решавати сопственом производњом и системом складиштења путем РХЕ и 

др. Скоро три деценије ЈП ЕПС није изградио ни једно ново постројење за производњу 

електричне енергије (последња ТЕ је изграђена 1991.године). Производни блокови ТЕ су 

стари и у лошем стању,  због чега су чести прекиди у раду изазвани кваровима. Стари 

блокови су недовољно ефикасни, већ сами по себи, уз додатну неефикасност која је 

последица неквалитетног угља који се користи у њима. 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 мањег квалитета. Неоправдано се касни са изградњом нових производних капацитета 

и модернизацијом постојећих термоелектрана-ТЕ и хидроелектрана, као и са изградњом 

постројења која користе ОИЕ. Протекле године карактерише неусагалашен развој 

производних капацитета са развојем преносног и дистрибутивног система. 

Постројења за коришћење ОИЕ за производњу електричне енергије (хидро, ветар, 

солар, биомасу, биогас, H2) у приватном сектору су недовољно развијена. Не постоји 



механизам да се електрична енергија произведена у Србији, коришћењем просторних и 

енергетских ресурса РС, обезбеди приоритетно за потребе Србије. Не постоји стратешко 

планирање просторног и сваког другог развоја капацитета која користе ОИЕ. 

Инфраструктура и преносног и дистрибутивног система је застарела и 

недовољно развијена. Губици у мрежи су неприхватљиво велики - преко 13% односно око 

3,5 TWh у мрежи чија вредност значајно прелази 200.000.000 евра годишње (зависи од цене 

по којој се набавља ел.енергија за покривање губитака). Мноштво руралних подручја је 

једва или није уопште у стању да се снабдева електричном енергијом. 

Повећање повезаности са суседним тржиштима, резерве гаса и развој дистрибутивне 

мреже су главни проблеми у енергетици природног гаса у 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. 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%. 

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. 

Велика специфична потрошња угља утиче на повећање емисије угљен-диоксида у 

атмосферу, што у наредном периоду може бити посебно отежавајућа чињеница. На основу 

постојеће пројектне документације и документације која је у припреми, РБК може 

максимално да откопа 31 милион тона. На основу садашње специфичне  потрошње угља 

потребно је 35 милиона тона угља за постојеће блокове у термоелектрани Никола Тесла.  

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. 

 

Могућа решења: 

 Модернизовати и унапредити план очувања енергетске безбедности, реорганизовати 

ЈП ЕПС и хитно покренути нови инвестициони циклус и направити план мера за 

економично функционисање ЈП ЕПС; 

 Нужна изградња РХЕ Ђердап 3 и РХЕ Бистрица 

 Уложити додатна средства у одржавање (инвестиционо и текуће) високонапонске 

мреже и замену дотрајалих водова и трафо станица 

 Развијати нове високонапонске системе уз адекватну аутоматизацију 



 Што се тиче дистрибутивне мреже, потребан је хитан рад на одржавању 

(инвестиционо и текуће), затим откривање неовлашћене потрошње, набавка нових 

бројила (двосмерних због купаца-произвођача), отклањање препрека на трасама, 

санација оштећених стубова и ДВ на читавој територији РС и Аутоматизација 

дистрибутивне мреже; 

 Формирати ново предузеће „Зелена енергија Србије“ са задацима изградње нових 

државних ОИЕ постројења на ниво тј. у количинама нужним за достизање енергетске 

безбедности РС; 

 Због ограничених природних и просторних ресурса, али и ограниченог приступа 

преносној и дистрибутивној мрежи, потребно је предузети мере стратешког 

планирања коришћења простора за сврху енергетских постројења, као и наћи начин 

да се повећа удео државне компаније у пројектима за развој посебно великих 

постројења из ОИЕ. Потребно је извршити својеврсну „резервацију“ простора за 

постројења из ОИЕ; 

 Повезивање SEEPEX са другим берзама. 

 Проширење гасног складишта Банатски Двор до максималног капацитета, милијарду 

м3 складишног капацитета чиме би обезбедила довољно резерви природног гаса за 

своје потребе у зимском периоду (само да се користи природни гас из ПСГ Банатски 

Двор обезбедило би се несметано снабдевање у трајању од 40 дана према садашњој 

потрошњи).  

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

снабдевања у најхладинијем зимском периоду,  ово би биле стратешке резерве које 

би се користиле само у кризним ситуацијама.  

 Изградња складишта (Итебеј) за смештај резерви гаса суседних земаља и подршку 

оснивању регионалне гасне берзе.  

 Изградња нових интерконектора са суседним земљама Бугарска, Мађарска, 

Румунија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија и Црна Гора, као и 

повезивање са АП Косово и Метохија.  

 Ослањање на дугорочне уговоре са што стабилнијим елементима на основу којих се 

формирају цене у циљу остваривања овог циља обезбеђења стабилности снабдевања 

тржишта Републике природним гасом потребно је додатно диверсификовати правце 

снабдевања преко интерконектора са суседним државама и отворити у потпуности 

тржиште природним гасом у Републици Србији чиме би се постигла стабилност 

снабдевања тржишта Републике Србије природним гасом, остварили повољнији 

услови, а Република Србија постала гасно чвориште (ХУБ) . 

   Изградња Гасних ТЕ-ТО као прелазног решења за производњу електричне и 

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

Водоник као гориво у будућности. 

 Формирање обавезних резерви нафте према плану Владе усвојеном у мају 2021, 

резерве сирове нафте и нафтних деривата које обезбеђују несметано функционисање 

у периоду од 61 дана; 

 Формирање оперативних резерви у складу са усвојеним плановима. 



 Изградња нафтовода и продуктовода 

  

Дугорочни циљеви 

1. Висок степен енергетске независности, Србија мора бити минимално увозно зависна 

земља у складу са реалним могућностима.  

2. Енергетска независност Србије у погледу производње електричне енергије, 

целокупну потребу за електричном енергијом Република Србија ће обезбеђивати 

сопственом производњом 

3. Формирање стратешких резерви свих неопходних енергената.  

4. Подстицати супституцију енергената који се не производе у Србији оним који се у 

Србији производе.  

5. Трансформацију у зелене изворе енергије обезбедити на начин да се не наруши 

сигурност снабдевања.  

6. Снабдевање потрошача мора бити обезбеђено по максимално повољним и 

прихватљивим ценама. 

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

средину и здравље људи сведу на минимум.  

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

ефектом стаклене баште имплементирајући мере енергетске ефикасности, већег 

удела ОИЕ, повећањем сигурности снабдевања и подизањем квалитета енергетске 

инфраструктуре  

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

10. Решавање социјалних последица процеса енергетске транзиције. 
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