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Биоенергетска села (BioVill) -
Повећање тржишног утрошка одрживе енергије

Циљ Подршка развоју регионалних биоенергетских концепата и 
успостављање биоенергетских села у Хрватској, Македонији, 
Румунији, Србији и Словенији преношењем постојећих искустава из 
Аустрије, Немачке и других европских земаља партнерима у 
Југоисточној Европи

Трајање 03/2016 – 02/2019

Буџет EUR 1.99 милиона

Подржан Европска Унија Horizon 2020 Истраживачки и иновациони 
пројекти

Број  партнера 9

Број земаља 7: Аустрија, Хрватска, Немачка, Македонија, 
Румунија,Србија, Словенија
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Висок потенцијал 
биомасе у Хрватској 
Македонији, Румунији, 
Србији и Словенији 



Како решити овај изазов?

BioVill подстиче развој биоенергетског 
сектора у ЕУ преношењем постојећих 
искустава из Аустрије, Немачке и других 
европских земаља у југоисточну Европу и 
подржава развој регионалних 
биоенергетских концепата и 
успостављање биоенергетских села у 
Хрватској, Македонији и Румунији, Србији 
и Словенији (општи циљ).
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Шта је биоенергетско село?

Биоенергетско село је село, општина, насеље или заједница, која 
производи и користи већину своје енергије из локалне бимасе, као на 
пример из пољопривреде, шумарства и отпада и из других обновљивих 
извора. 

Обично комбинује неколико енергетских технологија, као што су 
котлови на дрвну сечку, пећи на пелет, котлови на дрво, постројења за 
биогас, комбиноване топлане и електране, а понекад такође и сунчеву
топлоту, термалну и енергију ветра. Често, локална мрежа за грејање 
испоручује топлоту корисницама.
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Кључне карактеристике биоенергетског села

Одрживост: Сировина биомасе се производи локално и на одржив 
начин.

Енергетска независност:  Велики део потражње за електричном енергијом и 
топлотом покривен је локално произведеном биомасом 
и другом обновљивом енергијом. 

Локално власништво: Пословни модел омогућава потрошачима, 
пољопривредницима и власницима шума да постану 
заједнички власници инсталација.

Регионални развој: Додатна вредност остаје унутар села и подржава 
локални и регионални економски развој.

Учешће јавности: Креирање и управљање биоенергетским селом 
засновано је на високом нивоу учешћа јавности.

Ефикасност ресурса: Енергетски концепт биоенергетског села укључује и 
мере енергетске ефикасности и уштеде енергије.
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Кораци до инплементације биоенергетског 
села

Implementation 
& Construction

Business Model
Development

Planning & Technical 
Assessment

Framework Analyses

Local (Leaders) Initiative & Project Development
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Предности приступа концепта биоенергетског 
села:
• Повећана употреба локално произведених обновљивих извора за 

производњу енергије (нпр. Топлота и електрична енергија)

• Побољшан развој целокупног биоенергетског сектора

• Јачање локалне и регионалне економије, стварање нових радних 
места и стварање прихода

• Позитивни ефекти на ублажавање климатских промена, заштита 
животне средине и благостање људи
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Зашто Костојевићи?

• Једино село у Србији са постојећим системом даљинског грејања, које као енергент 
користи мазут

• Концепт конверзије горива у складу са стратегијом енергетског сектора у Србији (Циљ 
је смањење удела угља и течних нафтних горива у производњи топлоте, а повећање 
удела биомасе на 12,1% до 2025. године/тренутно 1%

• Анализа одрживости конверзије постојећег система даљинског грејања на локално 
доступну биомасу (дрвни чипс/сечка), као и процена одрживости инсталације 
постројења за производњу биомасе

• Разматрани различити пословни модели за имплементацију биоенергетског концепта 
у селу Костојевићи (инвестиције и власништво, снабдевање биомасом, управљање 
системом, начин плаћања испоручене топлоте)

Name of presenter / Title of 
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Систем даљинског грејања у Костојевићима (општи 
подаци о селу)
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• Повећана употреба локално произведених обновљивих извора за производњу 
енергије (нпр. Топлота и електрична енергија)

• Побољшан развој целокупног биоенергетског сектора

• Јачање локалне и регионалне економије, стварање нових радних места и стварање 
прихода

• Позитивни ефекти на ублажавање климатских промена, заштита животне средине и 
благостање људи



Систем даљинског грејања у Костојевићима

• Систем даљинског грејања успостављен 2007. године у оквиру ЈП “ББ Терм” из Бајине 
Баште, за 80 домаћинстава

• Два котла са гориницима, сваки по 750 kW, користи мазут

• Систем редовно ради са једним котлом, други котао је резерва

• Систем није опремљен мерним уређајима (за произведену и потрошену топлоту), једино 
поуздано мерење односи се на производњу горива у систему.

• Max. грејна површина-3.474м2 (2008-2010), када је на мрежу било прикуључено 38  
домаћинстава, као и локална Школа, Дом здравља и неки комерцијални објекти

• Max. број прикључака 42

• Тренутно, 25 прикључака, укупне грејне површине 1.262,25м2 (домаћинства, Школа, 
Пошта и Дом здравља)

• Дужина мреже није у пропорцији са потрошњом топлоте

• Од самог почетка систем има сталне финансијске губитке

• Додатни проблем коришћења мазута је његов негативан утицај на животну средину

Name of presenter / Title of 
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Систем даљинског грејања у Костојевићима

• Пројекција даљег развоја даљинског грејања у Костојевићима укључује поред 
коnверзије горива и прелазак на биомасу, поновно повезивање свих искључених 
потрошача (38 прикључака) без даљег ширења мреже (до могућих 80).  

• Годишња потрошња топлоте у домаћинствима је 140kW/m2

• Повезивањем свих стамбених и комерцијалних потрошача би била преко 10.000 м2, 
са укупном потрошњом топлоте од 1.870Mwh/a и укупна потрошња топлотног 
оптерећења од 1.4MB што доводи до повећања брзине искоришћења топлоте на  645
kW/m/а и представља максимум који се може постићи без даљег ширења дужине 
мреже

• Даље проширење постојеће дужине мреже (2.9км) није прихватљиво јер нема 
довољно заинтересованих нових корисника са значајном или целогодишњом 
потрошњом која би оправдала инвестицију ширења мреже.

Name of presenter / Title of 
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Ситуација и циљаном селу:
Костојевићи
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Пројекција

Сектор 2016 Пројекције

Домаћинства Потреба за топлотом  
(MWh/a)

413 930

Потреба за топлотом  
(kWh/a)

334 814

Потреба за топлотом  
(kWh/a)

2.230 5.920

Комерцијални и 
јавни потрошачи

Потреба за топлотом  
(kWh/a)

267 941

Потреба за топлотом  
(kWh/a)

185 585

Потреба за топлотом  
(kWh/a)

1.231 4.335

Name of presenter / Title of 
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Технички концепт

• Прелазак са мазута на дрвну биомасу

• Постојећи објекти би делимично остали у функцији (један котао  од 750 kW са 
резервоаром за мазут од 100т за покривање пикова у најхладнијим зимским данима и 
у случају квара котла на биогас (очекивано за овај котао око 9% укупног улагања 
горива годишње)

• Нови котао на биомасу (500+200 kW) и петодневно складиштење биомасе 
(инсталација у близини постојећих објеката)

• Доступни ресурси биомасе –ЈП Национални парк Тара

• Становници Костојевића имају у поседу око 725 ха (од укупне површине под шумом у 
Костојевићима 733,95 ха)

• Значајне количине биомасе могу се добити на локалу, у процесу пољопривредне 
производње

Name of presenter / Title of 
presentation/event 17



Техничке карактеристике
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Производња топлоте 
Дужина мреже: 2,900 m

Повезани потрошачи: 93

Годишња продаја енергије: 1,870 MWh/a

Тип горива: Дрвна сечка

Капацитет котла на биомасу: 0.7 MW

Капацитет резервног котла: 0.75 MW 

Вршно оптерећење : 1.12 MW

Потребе за биогоривом: 2,734 MWh/a

Радни сати: 3,241 h/a

Израчунат сервисни век 25

Производња топлоте и електричне енергије

Дужина мреже: 2,900 m 

Повезани потрошачи: 93
Годишња производња 
топлоте: 4,955 MWh/a

Тип горива: Дрвна сечка

Снага : 0.13 MW

Капацитет топлоте: 0.63 MW

Пик на главном бојлеру 0.17 MW

Потребе за биогоривом: 9,456 MWh/a

ЦХП сати пуњења: 7,100 h/a

Израчунат сервисни век: 12



Економска анализа
• Укупна инвестиција за целокупан систем даљинског грејања на биомасу процењен је 

на 280.000 еура без ПДВ (од тога 20.000 еура за обнову постојећег система на мазут-
побољшање електичних, хидрауличних и мерних инсталација)

Name of presenter / Title of 
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BioVill - Increasing the Market Uptake of 
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Производња топлоте

Почетна инвестиција: 280,000 EUR

Субвенције : 0 EUR

Поновно инвестирање (20 год.): 200,000 EUR

Очекивана цена топлоте: 50.3 EUR/MWh

Остварени приходи од 
продаје енергије (2019): 96,000 EUR/a

Нето садашња вредност: 56,000 EUR

Дисконтна стопа : 8.7 %

Цена биогорива (2019, +2% 

p.a.): 15.6 EUR/MWh

Приходи од продаје 
биогорива: 43,500 EUR/a

Производња топлоте и електричне енергије

Почетна инвестиција: 953,000 EUR

Субвенције: 176,000 EUR

Поновно инвестирање: 40,000 EUR

Очекивана сена топлоте: 41.7 EUR/MWh

Очекивана цена електричне 
енргије: 123.6 EUR/MWh

Нето садашња вредност: 56,000 EUR/a

Дисконтна стопа 4.13 %

Цена биогорива: 15.6 EUR/MWh

Приходи од продаје 
биогорива: 138,450 EUR/a

Економски резултати



Социо-економски и утицај на животну средину
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Производња топлоте

Количина топлоте: 2,734 MWh/a

Локални удео у биомаси: 100 %

Вишак топлоте из 
биомасе: 84.4 MWh/a

Процентуални удео : 3.2 %

Нова радна места 3

Смањење ефеката 
стаклене баште (у поређењу 

са даљинским грејањем на мазут): 
798 t CO2eq/a 

Производња топлоте и електричне 
енергије 
Количина енергије: 9,456 MWh/a
Локални удео 
биоенергије: 100 %

Plus of bioenergy: - MWh/a

Plus of bioenergy share: - %

Нова радна места 7

Cost savings Consumer:

Смањење емисије CO2: 826 t CO2eq/a 



Пословни модели

• Успостављање енергетске задруге произвођача даљинског грејања  (корисници су 
уједно и власници шума-ресурси биомасе)  није прихватљиво (недостатак искуства у 
пословању са биомасом, непостојање механизације, лоши шумски путеви и сл.)

• ЈП ББ Терм (основан од стране општине Бајина Башта) власни и оператер система 
даљинског грејања у Костојевићима.  Уз коришћење субвенција и грантова једино 
прихватљиво

• Јавно приватно партнерство  са општином (уговорни модел  укључује различите 
активности  производњу и дистрибуцију произведене топлоте). Од приватног 
инвеститора се очекује да инвестира у нови котао на биомасу, док би општина улагала 
у мрежу и друге објекте) То би учинило даљинско грејање атрактивније од било 
каквог локалног грајања. Прелиминарни уговор са потрошачима на 15 година, 
корисници би плаћали месечно за испоручену топлотну енергију, на основу фиксне 
цене и испоручене топлоте.

Name of presenter / Title of 
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Изазови

•Ниске цене нафте и гаса, често ниске цене топлоте (по kWh)

•Често, субвенције за фосилна горива и електричну енергију

•Дрво се понекад не види као тржишни ресурс који има вредност (грађани се загревају 
својим дрветом "бесплатно")

•Недостатак политичког интереса и програми подршке

•Понекад ниска кредитна сигурност општина у циљним земљама

•Недостатак спремности општина да узму кредите

•Понекад недостаје поверење грађана у даљинско грејање због негативних искустава

•Недостатак искустава сарадње (између грађана, између општина и предузећа)

•Обично, ниска свест, још увек су мање информација и знања о темама биоенергије

•Недостатак доступних технологија за разумне цене

BioVill - Increasing the Market Uptake of 
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Закључак

• У овом раду анализирана је економска ефикасност постројења за даљинско грејање са дрвеним чипсом као 
главним горивом који би требало заменити постројење за загревање на мазут. Кључна претпоставка за 
израчунавање је значајно повећање броја потрошача и потрошње топлоте. Без повећања потрошње, свака улагања 
у систем заснованог на биомасу је апсолутно неодржива.

• Постојећи систем снабдева 25 домаћинстава, локалну школу и хитну помоћ. Да би систем био одржив, нови систем 
даљинског грејања на биомасу требало би да обезбеди 93 потрошача топлоте. Користи се постојећа мрежа. Укупни 
инвестициони трошкови за систем даљинског грејања на биомасу износи 280 хиљада евра. ПДВ. Већа унапређена 
улагања и реинвестирање система био-топлоте (у поређењу са постојећим системом фосилних горива) 
надокнађују се нижа цијена горива на биомасу и ниже укупне исплате.

• У Сбрији не постоји тржиште биомасе, па су за израчунавање коришћени подаци за дрво. Ово је врло важна 
чињеница, јер пре него што компанија доносе одлуку о улагању, ланац снабдевања биомасе мора бити јасно 
дефинисан, а цена чипса мора бити тачно одређена. Биомаса се може испоручити из НП Таре, од домаћих 
власника шума или од оба. Цену биомасе треба дефинисати у дугорочном уговору о снабдевању између власника 
даљинског грејања и НП Тара или локалних власника шума. Уговори морају бити прилагођени захтевима 
различитих добављача.

• За прихватљивост читавог пројекта биоенергије било би корисно да се оператeр система даљинског грејања 
обавеже да део биомасе купи од локалних власника шума или бар од корисника даљинског грејања.

• Процена профитабилности заснована је на дисконтованом готовинском токову са обрачунатим роком трајања од 
25 година, а добијени резултати су: скраћљно време исплате је 10,5 година, Чак и мали проценат инвестиционих 
субвенција требало би значајно смањити период повратка и значајно побољшати укупну профитабилност пројекта.

• Дакле, општи закључак је да непостојање државних субвенција за улагања у пројекат производње биомасе (и 
других обновљивих извора енергије) за производњу топлоте представља значајну препреку за ову врсту пројекта.

• Питање инвестирања је главни разлог зашто коначна одлука о инвестицији и оператеру у овом тренутку још није 
одлучена. Општина Бајина Башта ће предузети активности у проналажењу субвенција или инвестиционих грантова 
и промоцији овог пројекта компанијама ЕСЦО у Србији и региону. Такође, општина Бајина Башта ће размотрити 
могуће могућности за ЈПП са неким од локалних предузетника са искуством у пословању са енергетским услугама.



•Дејан Ивезић,
Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет, dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

•Слободан Јеротић,
ЈКП “Топлана-Шабац", slobodanjerotic@yahoo.com

•Миодраг Глушчевић,
Стална конференција градова и општина, miodrag.gluscevic@skgo.org

•Драгана Ивановић,
Општинска управа Бајина Башта, draganaivanovic3@gmail.com
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Питања ?                                  Коментари?
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