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• Просечан интензитет сунчевог 
зрачења на територији Републике  
Србије се креће од 1,1KWh/m2/дан 
на северу до 1,7 KWh/m2/дан на 
југу током Jануара, а током јула од  
5,9 до 6,6 KWh/m2/дан.

• Србија има просечно више 
сунчаних дана од већег дела 
Европе где су увелико у употреби 
соларни системи, као што су 
Немачка, Аустрија, Швајцарска и 
други.

Анализа потенцијала сунчевог зрачења
на колубарском подручју
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• На слици лево, је приказан дијаграм са месечним вредностима сунчаних, 
делимично облачних, облачних и кишних дана. 

• Слика десно 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.
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Mогућност изградње соларних система 
на објектима 

• У разматрање је узето 28 објекта на локацији поменуте организационе целине
који су својом конструкцијом, површином и географским положајем
најповољнији за постављање соларних панела.
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Орјентација кровних

површина објеката

Југ-Југозапад Исток-Запад Укупно

Број објеката 11 17 28

Одговарајуће  кровне 

површине  за постављање  

панела ( m2 )

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

Орјентација објеката Југ-

Југозапад

Исток Запад Укупно

Инсталисана снага

соларних панела  у кWр

370 750 750 1870

Oчекивана количина 

произведене  ел. ен. на 

годишњем нивоу у 

кW/h

452 105,00 764 120,00 755 379,00 1 971 604,00

• Кровне површине на којима је могуће
постављање панела су добијене
множењем стварне површине основе
објеката са коефицијентом за
одговарајући нагиб крова за исте
објекте.

• Произведена електрична енергија ће 
покрити очекивану годишњу потрошњу
за објекте на којима се предвиђа
постављање панела, али ће бити и 
вишка произведене енергије.

• Потрошња разматраних објеката
израчуната је пописом свих потрошача
за сваки објекат, њихове јачине,  
просечног броја сати њиховог рада
као и дела дана у коме троше ел.ен.
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Соларни прорачун произведене електричне енергије

• Очекивана количина произведене
ел.енергије добијена је на основу
соларног прорачуна у софтверу
"SOLARGIS". 
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Могућност изградње 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

• Паркинг простор би 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
(обновљивих извора енергије).
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Соларни прорачун за предвиђене паркинг површине

Вишеструка намена:
• Производња ел.енергије
• Смањење емисије СО2

• Финансијска уштеда   
• Заштита аутомобила од 

сунца
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МОГУЋНОСТ ИЗГРАДЊЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ 
НА ЗЕМЉИ

• Деградирано земљиште је идеалан 
простор за изградњу соларне електране 

• Тренутно је расположиво преко 20 km2

земљишта на коме је завршена  
експлоатација угља 

• Примарна намена соларне електране је
производња ел.енергије, али би поред
тога служила и у едукативне сврхе а 
свакако би била и туристичка атракција. 
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ СМАЊЕЊЕ  
ЕМИСИЈЕ СО2

• Смањење емисије CО2 применом соларних електрана на објектима орг.јед."Прерада"

• Смањење емисије CО2 применом соларних паркинга

Смањење Емисије CО2 = 1971,6 MWh/god x 1,132 t CО2 /MWh = 2231 t CО2 /god

Смањење Емисије CО2 = 1371 MWh/god x 1,132 t CО2 /MWh = 1552 t CО2 /god

Средња вредност специфичне емисије CО2 из термоенергетских блокова ТЕНТ-а 
износи 1,132 kg CО2 /kWh или 1,132 t СО2 /MWh електричне енергије.

• Смањење емисије CО2 реализацијом оба пројекта

Смањење Емисије CО2 = 2231 t CО2 /god +1552 t CО2 /god = 3783 t CО2 /god
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ФИНАНСИЈСКА  ДОБИТ
• Зависно од намене произведене ел.ен., остварена годишња добит би се кретала од
218 119,00 €/год.( сва колочина ел.ен се користи за сопствену потрошњу у оквиру
огранка фирме), до 297 752,00 €/год (сва количина ел.ен. се предаје
дистрибутивном систему по интерној цени ЕПС-а).

Уштеда у цени коштања 
проиводње 3,342 GWh,ел.ен., из 
соларних система у односу на 
термоелектране би износила око 
225 659,00 € . 

Укупна  добит  би износила од 
443 788,00 €/год  до 523 411,00
€/год., зависно од изабране опције.
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КОРИСТИ ОД ПРИМЕНЕ СОЛАРНИХ  ПАНЕЛА У  
ЈП "ЕПС"- Огранак "РБ КОЛУБАРА"

Главне користи за ЈП ЕПС, огранак РБ "Колубара" су следеће:
• Финансијска добит
• 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.
• Маркетинг фирме.  
• Смањени ангажман људских ресурса, тј.,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.
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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.
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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. Поготово ако би се изградила соларна електрана на земљи за продају електричне 
ен., по интерним ценема ЕПС-а, или за сопствену потрошњу ел.ен., или продају по "feed in"
тарифи (уколико дође до повећања тренутне цене). 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 узимају у обзир приликом додељивања
средстава јесте смањење емисије СО2.. Соларни системи ће бити све исплативији и све више
фондова ће одобравати и подржавати овакве пројекте. 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 својих услуга ако 
се раде веће површине (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.

ЗАКЉУЧАК
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