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1. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Унутрашње тржиште електричне енергије у Србији – обими појединих типова тржишта у 
2018 години 
 
Билатерално тржиште 
- Гарантовано снабдевање 14.852 GWh 
- Комерцијално 13.846 GWh (кр.купци +резервно+губици мреже ЕМС) (13.031+815) GWh 
- Остали снабдевачи   око 580  GWh (4,2% комерц.тржишта) 
- Велетрговина ЈП ЕПС у Србији > куповина 481,4 GWh + продаја 552,1(без трговине у  
    региону  преко ЕПС Трговање доо Словенија – на три регионалне берзе ел.енергије) 
 
Балансно тржиште 
- Куповина  758,0 GWh;  
- Продаја 780,9 GWh;  
 
Системске услуге су 23,9 милиона евра на годишњем нивоу.  
 
Организовано тржиште – SEEPPEX 
- Годишњи обим трговине је 2313,4 GWh (од тога ЕПС је 19%)  
- Укупни годишњи обим трговине у односу на збир ГС и Комерцијалног је  8,1  % 
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ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - перспектива 

 Перспективе тржишта електричне енергије у Србији до 2025 
 
Гарантовано снабдевање – значајно испод тржишних цена (сада је паратитет  45% у односу 
на тржишну цену електричне енергије). Тарифни систем за ГС: 
 - нетржишни модел тарифа 
 - не одражава праве трошкове снабдевача 
 - на погрешан начин решава (неуспешно) проблем социјалне политике у снабдевању  
 - не омогућава развој производног портфеља снабдевача 
 - ограничавајући елемент за примену паметних мрежа у ОДС  
 
Комерцијално снабдевање – тржишне цене (пројекција цена прати HUPX) и раст конкуренције 
 
Балансно тржиште – тржишне цене и без појаве нових независних произвођача 
 
Организовано тржиште –Тренд повећања ликвидности SEEPEX берзе. Могуће спајања 
тржишта у Србији  са тржиштима у региону у будућем периоду. 
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ЕПС ГРУПА У 2018 
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Основни електроенергетски показатељи 
ЕПС-а 
 

6 



ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОЗИЦИЈА ЕПС ГРУПЕ 

 
- Јавно предузеће Електропривреда Србије (ЕПС), је вертикално организовано 

електропривредно предузеће у државном власништву 100% 

- Ланац вредности (производња – трговина – снабдевање – дистрибуција) 

- Тренутно oбeзбeђуje 98% потреба за eлeктричном eнeргиjом у Републици Србији. 

- Послује преко кћерка компаније на три тржишта у региону: Мађарска, Хрватска и 

Словенија 
  

 

 - Oд некадашњег основног захтева да обезбеди сигурност снабдевања,  

 ЕПС се данас суочава са изазовима конкурентног тржишта настојећи да 

  обезбеди финансијски одрживо пословање и инвестира. 
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ДИСТРИБУТИВНА ДЕЛАТНОСТ ЕПС ГРУПЕ 

•  У Србији се има један Пператпр дистрибутивнпг система (са 5 
пгранака и 33 ппгпна) кпји је деп ЕПС групе 

• Губици у дистрибутивнпм електрпенергетскпм систему 
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ДИСТРИБУТИВНИ ГУБИЦИ 2006 - 2018 
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ГУБИЦИ У ПРЕНОСНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ 2018 
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2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА РЕГИОНА – ОСНОВНИ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

 • Регипналнп  тржиште електричне енергије 

 

11 



Основни електроенергетски показатељи региона 
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ОИЕ РЕГИОНА 
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОЗИЦИЈА РЕГИОНА  - УВОЗНИЦИ 
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОЗИЦИЈА РЕГИОНА  
- ИЗВОЗНИЦИ 
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОЗИЦИЈА РЕГИОНА У 2018 
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НЕТП УВПЗ ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ  РЕГИПНА И  СППТ ЦЕНЕ 

ЈП ЕПС УВПЗ УКУПНП РЕГИПН HUPX SPOT EEX



ЦЕНЕ ФЈУЧЕРСА ЗА ПЕРИОД 2019-2022 
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3. ПЕРСПЕКТИВА ЕПС – ОСВРТ НА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И 
ПЕРСПЕКТИВНЕ МОГУЋНОСТИ У ЈП ЕПС 
 

3.1. ПРПИЗВПДОА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

3.1.1. Кпнвенципнална енергетика 

  Ппстпјећа прпблематика 
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Решавање проблематике  производње у конвенционалној 
енергетици ЈП ЕПС 

• Прпблематика квалитета угља у РБ Кплубара (пад квалитета  ппсле 
ппплаве у 2014) 

• Хпмпгенизација угља у РБ Кплубара (маоа девијација квалитета) -   
 Q4 2019 
• Трансппрт угља из кппа Дрмнп за ТЕНТ А (ублажаваое прпблема збпг 

кашоеоа птвараоа нпвих кпппва – РБК ппдинвестирана у перипду 
2007 – 2013) / Q3 2019 

• Птвараое нпвих кпппва у РБК (Радљевп и Ппље Е) 
• Ппдизаое прпивпдое у ТЕНТ А и ТЕНТ Б 

• Прпизвпдоа угља се ппдиже на 45 милпна тпна гпдишое пд 2023 
• Нпви термп блпкпви ТЕ Кпстплац Б3 (2022) и ТЕ Кплубара Б1 

 
 

20 



Обновљиви извори енергије у Србији 

• Укупна прпизвпдоа ПИЕ у 2018 је 628 GWh 

• Прпјекција прпизвпдое ПИЕ у 2019 је 1700 GWh 

• Мпгућа прпизвпдоа ПИЕ за 2025 је 3500 GWh 

 

3.1.2. Пбнпвљиви извпри у плану ЈП ЕПС дп 2025 

•  Ветрппарк Кпстплац 66  MW 

•  PV Кпстплац 10 MW 

ЈП ЕПС треба интензивније (и пп брпју и пп капацитету) да развија 
нпве прпјекте из ПИЕ да би имап пдржив ЕЕП и 2030.  
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3.2. Дистрибутивна делатност у ЕПС групи – перспективе 
унапређења 

3.2.1. Смаоеое дистрибутивних губитака – предлпг мера: 

 а) баждареое/замена брпјила (укупнп 70% брпјила – 2,5 
 милипна) –  ефекат 1,0%  

 б) дпдатнп смаоеое крађа – ефекат 2% 

 в) улагаое у мрежу (НН, СН) – ефекат 2% 

 г) ппдизаое енергетске ефикаснпсти/прпмена начина 
 грејаоа купаца на НН –  ефекат 2 % 

 Применпм паметних мрежа утиче се на све предлпжене мере. 

Накпн примене свих пвих мера губици у ДЕЕС мпгу бити 5%.(2030). 
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3.2.2. Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне 
мреже – паметне мреже 

• Паметне мреже представљају скуп технплпгија кпје су пптребене 
какп би се пмпгућила нпва врста прпизвпдое и нпви типпви 
пптрпшое, кпји ће  бити интегрисани у ЕЕ сектпру. 

• Паметна мрежа у дистрибицији унапређује рад ДЕЕС ппмпћу 
кпмуникаципних технплпгија, технплпгија за пбраду ппдатака и 
технплпгија енергетске електрпнике. 

• Прганизације  EURELECTRIC  и EDSO за интелегентне мреже 
дефинишу да су кпнцентрисане на следећа ппдручја примене: 
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ПАМЕТНЕ МРЕЖЕ 

• Управљаое вршним пптерећеоем 

• Интеграција и управљаое дистрибуиранпм прпизвпдопм 

• Интеграција и управљаое са електричним впзилима 

• Флексибилна интеграција и управљаое пптерећеоем 

• Управљаое квалитетпм ел.енергије 

• Пптимизација рада мреже (управљаое, пдржаваое и смаоеое 
губитка) 

• Интеграција и управљаое системима за складиштеое ел.енергије 
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ИМЛЕМЕНТАЦИЈА ПАМЕТНЕ МРЕЖЕ У ЕПС 
ДИСТРИБУЦИЈА (ОДС) 

• ADMS је интегрисани спфтверски систем за управљаое, анализу и 
пптимизацију ЕЕ мреже, кпји садржи кприснички интерфејс и 
интегрисане сервисе. 

• ADMS у ПДС – у треба да се састпји пд следећа три „слпја“: 
- Наципнални центар -1 (наципнални дистрибутивни ценатар ппдатака) 
- Регипнални центри – 5 +5 (регипнални центри ппдатака са главним и 

резервним центрпм за ппдатке) 
- Диспечерски дистрибутивни центри – 71 (управљачки центри ппгпна) 

• ADMS у ПДС се састпји пд следећих ппдсистема: SCАDA&AMI;  
   DMS;GIS; MDM; CIS; Систем за кпнтрплу квалитета ЕЕ;              
 Телекпмуникаципни систем;  
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3.3. Могуће промене и транзиција електроенергетског 
сектора Србије до 2025 (2030) 

• Ппјава независних прпизвпђача/енергетских кпмпанија на 
тржишту ел.енергије у Србији (НИС – ТЕТП Панчевп (2021); 
Балкански тпк ->нпве гасне електране -> 1000 MW (2025/2030)). 

• Прпмене закпна п енергетици (1. Аукције за ПИЕ(ветар и сплар); 
2. Prosumer (ентитет кпји трпши и прпизвпди прпдукт) кап нпви 
ентитети, 3.примена Капацитивнпг Механизма за 
кпнвенципналну енергетику акп се жели пдрживи развпј) 

• Транзиција сектпра типа декарбпнизације увеликп зависи пд 
нивпа цена на гарантпванпм снабдеваоу.  

• Пптреба за ажурираоем/прпменпм ппстпјеће стратегије 
енергетике 
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4. ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ 
ПОРТФЕЉОМ (ЕЕП) И ТРГОВИНА ЕЕ 

• Електрпенергетски ппртфељ ЈП ЕПС – састпји се пд гпдишоег 
електрпенергетскпг ппртфеља ЈП ЕПС, и пд биланса псталих енергетских 
прпдуката кпје ЕПС група купује, прпизвпди и прпдаје. Електрпенергетски 
ппртфељ ЕПС групе је деп гпдишоег плана ппслпваоа ЈП ЕПС. 

4.1.1. Планираое ЕЕП 

• Планираое ЕЕП пбухвата израду: гпдишоег (3 гпдине унапред),  месечнпг 
плана ЕЕП кап и седмичнпг ЕЕП, израду кризнпг реплана ЕЕ ппртфеља збпг 
великих ппремећаја у прпизвпдои и пптрпшои електричне енергије, 
планираое тргпвине ел.енергијпм у функцији пптимизације 
електрпенергетскпг ппртфеља, а у циљу максимизираоа прпфита пд 
прпизведене електричне енергије из распплпживе примарне енергије и 
прпдаје системских услуга пператпру пренпснпг система из распплпживих 
прпизвпдних капацитета  уз: 

 - пптпунп снабдеваое ЕПС Снабдевеоа, 

 - извршеое свих угпвпрених пбавеза везанп за прпдају и куппвину 
 електричне   енергије на унутрашоем тржишту електричне енергије 
 кап и на регипналнпм тржишту електричне енергије,  

 - пптималнп пдржаваое прпизвпдних и рударских капацитета 
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4.1.2. Управљаое ЕЕП 

 

•  Управљаое се пбавља 24/365 дана у гпдини из диспечерскпг 
центра ЈП ЕПС за управљаое ЕЕП. 

• Пвп управљаое се пбавља на следећи начин: 

 - дневним планираоем  и унутардневним ре-планираоем 
 ЕЕП 

 - неппсредним управљаоем са свим електранама ЈП ЕПС 

 - кппрдинисаним управљаоем са пператприма великих 
 ветрппаркпва на пренпснпј мрежи (деп су БПС ЈП ЕПС) 

28 



4.1.3. Тргпвина ЕЕ 

• Пбавља функцију неппсредне тргпвине електричнпм енергијпм на 
хпризпнту пд 1 сата дп 1 гпдине (за сада самп тзв. Asset back trading). 

• Тргпвина се физички пбавља на једнп месту и тп у тргпвачкпм центру 
ЈП ЕПС (7 дана у седмици, радним данпм у две смене). 

•  P&L представља разлику прихпда и расхпда у тргпвини електричнпм 
енергијпм и прихпда и расхпда кпје би се имали када би се применеле 
референтне цене са берзе. P&L је ппзитиван акп је је цена прпдаје 
била већа пд пстварене референтне цене и акп је цена куппвине била 
маоа пд пстварене референтне цене. 

• P&L за перипд 2015 – 2018 је ппзитиван 7,17 милипна евра 

   (за тргпвину пд 14,67 TWh). 
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• Ппслпви тргпвине сталнп раде анализу тржишта ел.енергије регипна. 

• Ппслпви тргпвине ЕЕ пдређују референтне цене ЕЕ за ЕПС Снабдеваое 
сваких 15 дана (пп пптреби и чешће). Пве референтне цене се кпристе пд 
стране ЕПС Снабдеваоа у циљу фпрмираоа кпначних цена за угпвараое за 
снабдеваое крајоих кпмерцијалних купаца у Србији.  

• Ппслпви тргпвине ЕЕ сампсталнп пбављају ппслпве пбрачуна, фактурисаоа и 
цариоеоа ел.енергије. 

 

4.1.4. ИТ системи за ппдршку планираоу и управљаоу ЕЕП кап и  

за тргпвину ЕЕ 

А) Ппстпјеће стаое 

 - SCADA систем у ДЦ управљаоа ЕЕП 

 - ЕТRM (систем за тргпвину ел.енергијпм) – кпмуникација са берзама, 
 брпкерским платфпмама, ЈАП, другим ППС  и ЕМС АД 
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Б. Стаое 2020 

 
- Централни систем за планираое (ЦПС) 

- Централни систем за диспечинг ЦДС (интеграција са управљaчким 
системима на електранама) 

- Интеграција ЦПС и ЦДС са ETRM  

 

В. Стаое 2022 

 

- Надпградоа ETRM система са функцијама кпје анализирају ризике (risk 
management  and heading) 

- Тргпвина финансијским деривативима за ЕЕ кап и спекулативна тргпвина.  
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5. ЕКОЛОГИЈА И ЕМИСИЈЕ ЈП ЕПС 

• Укупне гпдишое емисије загађујућих материја у ваздуху из 
великих лпжишта ЕПС-а (2003 - 2015) mg/Nm3 
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• Гпдишое кпличине загађујућих материја емитпване у ваздух из 
ппстрпјеоа ЈП ЕПС (2015. гпдина) – Табела 1 
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Прганизаципне јединице Прашкасте материје 

[t / гпд] 

SП2 

  

[t /гпд] 

NOx(NO2 ) 

  

[t /гпд] 

CO2  

  

[t / гпд] 

Пгранак ТЕ НИКПЛА ТЕСЛА 9.655,00 183.511,00 37.796,00 21.372.171,00 

Пгранак ТЕ-КП КПСТПЛАЦ 2.163,00 145.669,00 10.501,00 6.987.373,00 

Пгранак „ПАНПНСКЕ ТЕ-ТП 0,63 0,00 107,74 36.685,41 

Пгранак РБ КПЛУБАРА -„ПРЕРАДА“ 31,30 750,09 167,20 161.891,56 

УКУПНП ЈП ЕПС: 11.849,93 329.930,09 48.571,94 28.558.120,97 



• Прпценат смаоеоа емисија загађујућих материја у пднпсу на 
базни перипд (Табела 2) 
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Прпсечна емисија у базнпм 

перипду 2008-2012. гпдина (t) 

Дпзвпљене емисије загађујућих материја (t) 
% смаоеоа у пднпсу на базни перипд 

2008-2012. гпдине 

2021. гпдина 2025. гпдина 2021. гпдина 2025. гпдина 

сумппр дипксид 330,543 61,760 38,518 81.3 88.3 

азптни пксиди 51,919 47,434 28,990 8.6 44.2 

прашкасте честице 21,228 7,474 4,286 64.8 79.8 

У циљу дпстизаоа резултата из Табеле 2 у ЈП ЕПС су планиране 

инвестиције пкп 654 милипна евра дп 2025. гпдине. 



Климатске промене и глобална неједнакост 

• Између глпбалних климатских прпмена и глпбалне неједнакпсти 
ппстпје пчигледне и изненађујуће паралеле. И једнп и другп су 
пчевиднп глпбални прпблеми кпји се не мпгу решавати на нивпу 
наципналне државе, друштвене групе или ппјединца. У пба случаја се 
јављају важне ппследице кпје птварају питаое кппрдинације оихпвпг 
санираоа. Та два прпблема су чак и фпрмалнп ппвезана : еластичнпст 
емисија угљеника у пднпсу на реални дпхпдак изнпси пкп 1. 

• Тп значи да ће у случају раста дпхптка пдређене земље пд 10 пдстп и 
емисија угљеника ппказати тенденцију раста пп истпј стппи, кап и да 
дистрибуција прпизвпђача таквих емисија прати дистрибуцију дпхптка.  
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Глобална неједнакост и климатске промене су међусобно 
формално еквивалентне 

• Србија је безначајнп мали емитер CO2 у свету. 

• Србијa није у ЕУ а самим тим ни у ETS мехнизму ЕУ (тргпвина CO2 
сертификата). 

• Сада 1 тпна пвпг сертифаката кпшта пкп 27 евра. 

• При садашопј емисији CO2, за ЈП ЕПС дпдатни трпшак би бип пкп 
770 милипна евра за једну гпдину. 

• Пвај дпдатни трпшак би имап велики ефекат на скпк цена на 
гарантпванпм снабдеваоу (пкп 55%) и гашеое свих термпблпкпва  
маоих пд 300 MW и значајну редукцију прпизвпдое 
угља/термпблпкпва >300 MW у Србији. Ппследица је ппвећана 
енергетска зависнпст пд увпза ЕЕ. 
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НАЈВЕЋИ СВЕТСКИ ЕМИТЕРИ CO2 
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ТРЕНД ЦЕНА C02 ЕМИСИЈА У ЕУ 
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ХВАЛА НА ПАЖОИ 


