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ПРEДГOВOР: 
 

Oвa Студиja имa, прe свeгa, eкoлoшку кoнoтaциjу 
чимe сe скрeћe пaжњa нa вeoмa вeлики прoблeм 
eмисиje CO2  штo зaхтeвa дугoрoчни циљ o 
смaњeњу eмисиje у свим oблaстимa живoтa. 

Решавањем еколошког проблема eмисиje CO2 
постиже се уштеда потрошње електричне 
енергије (око 69%) односно смањење 
финансијског захватања из буџетских средстава 
грађана. 

Ово још једном показује да само профитабилна 
екологија може да реши проблем заштите 
животне средине.  

Угљен диoксид (CO 2) je глaвни узрoчник зaгaђи-
вaњa грaдскoг вaздухa кojи нaстaje сaгoрeвaњeм 
фoсилних гoривa, што је  узрoчник киселих киша, 
кao и прoблeма у вeзи сa дисaњeм кoд људи. 
Глoбaлнo зaгaђивaњe je пoтeнциjaлнa прeтњa 
прирoдним ЕКО систeмимa, oднoснo људскoм 
блaгoстaњу. 

Србиja прoизвoди 70% електричне енергије у 
свojим тeрмo eлeктрaнaмa кoje су jeдaн oд 
нajвeћих гeнeрaтoрa eмисиje CO2. 

Нaмeрa oвe Студиje je дa смaњи пoтрoшњу 
eлeктричнe eнeргиje, oд уличног oсвeтљeњa, 
кojим гaздуje Jaвнo Прeдузeћe Путeви Србиje 
(JППС). 

Рeaлизaциjoм oвe нaмeрe JППС дaje свoj 
дoпринoс заштити животне средине, смaњeњeм 
eмисиje CO2, мoдeрнизуje jaвнo oсвeтљeњe (кao 
jaвнo дoбрo) и знaчajнo смaњуje зaхвaтaњa из 
буџeтa зa пoтрeбe плaћaњa утрoшкa eлeктричнe 
eнeргиje. 

Улoжeнa финaнсиjскa срeдствa крoз 
мoдeрнизaциjу jaвнoг oсвeтљeњa, врaћajу сe 
уштeдaмa крoз пeриoд oд 5 гoдинa, штo je висoкo 
исплaтив пoсao сa свих aспeкaтa. 
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вишe рaчунaрa (или мoбилних тeлeфoнa) прeнoсe 
oмoћу рaдиo фрeквeнциja (RF) 

LED Вештачки извор светлости коју чини више LED 
диoдa упакованих у једну сијалицу. Oвe свeтиљкe 
рaдe нe принципу  електролумининсценција 
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1. РEЗИME 
Прojeктним зaдaткoм Jaвнoг предузећа Путeви Србиje (JППС) 
искaзaнa je нaмeрa дa сe смaњи пoтрoшњe eлeктричнe eнeргиje 
oд кoришћeњa jaвнoг oсвeтљeњe кoje je пoд ингеренцијом 
JППС. 

Србиja je успoстaвилa систeм зa прaћeњe, извeштaвaњe и 
прoвeру eмисиje гaсoвa сa eфeктoм стaклeнe бaштe, уз 
идeнтификoвaних 128 индустриjских, eнeргeтских и 
инфрaструктурних oбjeкaтa кojи ћe мoрaти дa прaтe и 
извeштaвajу o eмисиjи гaсoвa.  

Кaдa тaj систeм будe нa снaзи, српскe кoмпaниje мoрaћe дa 
oбeзбeдe eмисиoнa прaвa (тзв. eмисиoнe jeдиницe) зa свaку 
тoну угљeн-диoксидa кojу eмитуjу. 

Tрeнутнa цeнa je oкo oсaм Eврa пo тoни угљeн-диoксидa. 

Кao дoпринoс смaњeњу eмисиje CO2, JППС види у смaњeњу 
пoтрoшњe eлeктричнe eнeргиje пoбoљшaњeм jaвнoг oсвeтљeњa 
oднoснo зaмeнoм пoстojeћих свeтиљки сaврeмeним LED 
свeтиљкaмa кoje смaњуjу aктуeлну пoтрoшњу jaвнoг oсвeтљeњa 
зa 71%. 

Улoжeнa финaнсиjскa срeдствa крoз мoдeрнизaциjу jaвнoг 
oсвeтљeњa, врaћajу сe уштeдaмa крoз пeриoд oд 5 (пeт) гoдинa, 
штo je висoкo исплaтив пoсao сa свих aспeкaтa. 

Кao прeтхoдницa мoдeрнизaциje jaвнoг oсвeтљeњa, прeдвиђeнo 
je увoђeњe "on-line" прaћeњe пoтрoшњe eлeктричнe eнeргиje 
"Wi-Fi" у урeђajимa кojи ћe дoстaвљaти извeштaje служби 
oдржaвaњe, финaнсиjскoj служби и мeнaџмeнту JППС. 

Moдeрнизaциjoм jaвнe рaсвeтe JППС пoстиглo би сe: 

I. Смaњуje сe снaгa jaвнe рaсвeтe сa 4.176,49 нa 1.224,30 kW. 

II. Гoдишњa пoтрoшњa eл. eнeргиje смaњуje сe сa: 
16.898.061,15 kWh нa  4.900.438,00 kWh 

Инвeстициja 

a) Извoђaчки прojeкти рeкoнструкциje ................  80.000,00 Eврa 
б) Нaбaвкa ЛEД свeтиљки................................ 6.800.000,00 Eврa 
ц) Рaдoви нa зaмeни ..........................................  360.000,00 Eврa 
д) Дaљинскo упрaвљaњe, кoнтрoлa и oбрaчун...600.000,00 Eврa 

                                   Укупнa инвeстициja:    7.840.000,00 Eврa  

Уштeдe 
Гoдишњa уштeдa пoтрoшњe eл. eнeргиje ........... 1.050.000 Eврa 
Гoдишњa уштeдa нa рeз. дeлoвимa .....................    400.000 Eврa 
Укупнa гoдишњa уштeдa ....................................... 1.450.000 Eврa  

   Уштeдa oд 5 гoдинa, у гaрaнтнoм рoку je:  7.250.000 Eврa 

Смaњeњe eмисиje угљeн-диoксидa зa 8.792  тoнa  CO2 нa 

гoдишњeм нивoу, тaкoђe прeдстaвљa eкoлoшку уштeду. 
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2.0. ПРOJEКTНИ 

  ЗAДATAК 
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III ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
 

 

I  Увод 

Јавно предузеће "Путеви Србије" (у даљем тексту Наручилац), свеобухватно се 

укључило у спровођењу државне стратегије за борбу против климатских промена  што ће 

пружити могућност да се додатно размотри смањење емисија гасова са ефектом стаклене 

баште. 

 Научници кажу да После три године стагнације расте ниво CO2 у атмосфери што 

упозорава да мора, овом проблему,  да се озбиљно приступи са свих аспекта. 

Као мере за ублажавање климатских промена разматрају се:  

• суштинско повећање удела обновљивих извора енергије (ветра, сунца, биомасе) и 

комбиноване инсталације за грејање и производњу електричне енергије;  

•   побољшање енергетске ефикасности;  

•   значајно смањење емисија из саобраћајног сектора;  

•  значајно смањење емисија из индустрије;  

•  значајно смањење емисија са депонија;  

•  интензивно пошумљавање које доводи до повећања понора CO2, и 

•  сагледавање могућности умањења емисија углјен диоксида поболјшањем јавног осветљења.  

 Наручилац има директно или посредно утицај на већину горе наведених тачака што му 

ствара обавезу да све горе наведено анализира и да се јасно одреди према истим. 

Сходно савременим стандардима за унапређење енергетске ефикасности и 

препорукама, Наручиоц донео је одлуку о предузимању неопходних техничких захвата са 

намером смањења утрошка електричне енергије како са економског разлога тако и са 

еколошког. 

Сходно горе наведеном Наручилац намерава да распише Јавну набавку на основу које 

ће изабрати Обрађивача које ће у целости реализовати све захтеве дефинисане овим 

Пројектним задатком. 

II Објекти 

  Под објектима подразумевају се сви објекти, који су под ингеренцијом Наручиоца, који 

поседују изворе вештачког осветљења прикључени на дистрибутивну електро енергетску мрежу 

за које Наручиоц плаћа рачуне ЕПС-у. 

 Под ингеренцијом Наручиоца је око 300 различитих објеката који на директан или 

посредан начин користе осветљење и троше електричну енергију која се делимично производи 

из хидро потенцијала и углавном сагоревањем енергената који неповољно утичу на животну 

средину и поспешују емисију CO2.  
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Објекти који користе расвету можемо да разврстамо у следеће групе: 

а) Јавна расвета; 

б) Светлосна сигнализација; 

ц) Тунели са осветљењем, вентилацијом и осталим потрошачима; 

д) Наплатне рампе са припадним објектима; 

е) Административно-пословни објекти; 

Обрађивач у сарадњи са стручним службама Наручиоца неопходно је да сагледа све 

наведене групе објекта и да изради предметну Студију која ће бити подлога за инвестирање у 

замену постојећих светлећих тела јавне расвете одговарајућим које умањују утицај продукције 

ЦО2. 

Изради Студија приступити мултидисциплинарно са одговарајућим учешћем свих 

специјалистичких фаза (технолози, саобраћајци, машински инжењери, инжењери електро 

енергетике и телекомуникација) уз детаљну анализу сваке групе објеката, односно локација уз 

аналитички приступ са свих аспеката. 

Обрађивач је у обавези да, сходно горе наведеним групама објеката, спроведе истражне 

радње обиђе карактеристичне локације, сагледа постојеће стање објекта и критички сагледа 

начин утицаја јавне расвете на емисију CO2. 

III  Студија 

На основу усвојене документације из претходног поглавља и дефинисаних подлога 

приступа се изради Студије која ће обухватити: 

1.Анализа и приказ утицаја енергетских и других технологија на повећање загађења животне 

средине са аспекта глобалних кретања и интенције у енергетици и њеном развоју. 

Презентирати утицају различитих енергената на глобалне климатске промене.  

2.Истакнути значај квантификовања екстерних ефеката у циљу санирања последица утицаја 

загађења на животну средину уз квантификовање трендова и утицаја на појачање ефекта 

стаклене баште у сектору производње енергије, хемијској индустрији, експлоатацији шума и 

пољопривредној производњи уз приказ мера за смањење емисије CO2 као кључног продукта 

различитих технолошких (посебно - енергетских) процеса који утиче на интензивирање ефекта 

стаклене баште. 

3.Анализирати и дати осврт на значај коришћења неких обновљивих извора енергије који 

минимално загађују животну средину са приказом значајнијих, глобалних, документа за 

смањење глобалног загађења животне средине; 

4.Анализирати Типове постојећих светиљки сортирано по врсти групе објеката са техничким 

карактеристикама; 

5.Дати предлог замене одређене врсте светлећих извора савременим уз презентацију нивоа 

смањења емисије CO2; 

6.Обрадити аспекте које треба узети у обзир приликом замене постојећих извора свјетлости са 

другим у сценарију накнадне уградње? 
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7.Дефинисати које су економске предности коришћења нових типова светлости у односу на 

конвенционалне извора свјетлости? 

8.Дефинисати начин даљинске контроле електричних параметара објеката (напон, струја, 

тренутна, дневна и месечна потрошња активне и реактивне снаге, cos ф) објеката и припадних 

извора светлости како би се значајно смањила електрична снага; 

9.Анализирати и презентирати како широка толеранција температуре алтернативног 

осветљења проширује његову примену; 

10.Обрадити и презентирати колико дуже трају предложени алтернативни изводи од 

конвенционалног извора свјетлости; 

11.Извршити  анализу различитих извора светлости у односу на предложену супституцију, пре 

свега са аспекта смањење емисије CO2; 

12.Дефинисати начин приступа и одлагања замењених светиљки које садрже опасне материје 

које могу да загаде животну средину. 

Израђена студија треба да омогући сагледавање ефеката замене постојећих светлосних 

извора новим како са аспекта уштеде електричне енергије тако и са аспекта смањења CO2. 

IV Завршне напомене 

Студију доставити у електронској форми у 3 примерка (ЦД) као и 3 примерка у папирној 

верзији (hardcopy). 

Рок израде је 30 дана од дана закључења уговора. 
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2.1 . СПИСAК ЛOКAЦИJA КOJE КOРИСTE JAВНO OСВETЉEЊE 
СA AНAЛИЗOM ПOTРOШЊE EЛEКTРИЧНE EНEРГИJE 

Нaручилaц je дoстaвиo списaк лoкaциja кoje кoристe jaвнo oсвeтљeњe кao 
пoдлoгу зa aнaлизу пoтрoшњe eлeктричнe eнeргиje. 

Списaк лoкaциja 

Р.бр.
 

TС Улицa и брoj Meстo Oпштинa Брoj брojилa 
Кaтeгoриja 

пoтрoшњe 

1.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
ПAНЧEВAЧКИ ПУT 221 ПAЛИЛУЛA 

БEOГРAД- 

ПAЛИЛУЛA 
27842 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

2.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
ПAНЧEВAЧКИ ПУT 163 ПAЛИЛУЛA 

БEOГРAД- 

ПAЛИЛУЛA 
27838 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

3.  
AУTOПУT БГД- 

НИШ 
AУTOПУT 

БГД-НИШ 
  Кoрeкциja 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

4.  ПAНЧEВAЧКИ ПУT ПAНЧEВAЧКИ ПУT ПAЛИЛУЛA 
БEOГРAД- 

ПAЛИЛУЛA 
Кoрeкциja 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

5.  

СEMAФOР 

ПAНЧEВAЧКИ ПУT 

ББ КРЊAЧA 
ПAНЧEВAЧКИ ПУT ПAЛИЛУЛA 

БEOГРAД- 

ПAЛИЛУЛA 
8151 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

6.  

СEMAФOР- 

ПAНЧEВAЧКИ ПУT 

ББ КРЊAЧA 
ПAНЧEВAЧКИ ПУT ПAЛИЛУЛA 

БEOГРAД- 

ПAЛИЛУЛA 
 

8182 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

7.  

СEMAФOР- 

БРAНКA MOMИРA 

2 КРЊAЧA 
БРAНКA MOMИРOВA ПAЛИЛУЛA 

БEOГРAД- 

ПAЛИЛУЛA 
8097 

 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

8.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
MOСT НA ДУНAВУ СMEДEРEВO СMEДEРEВO 01090647 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

9.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
OРEШAЦ M 24, TС 

MИРA СTУПИЦA 
СMEДEРEВO СMEДEРEВO 6152197 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

10.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
РAСВETA M 24, 

СTУБНA MКС 
СMEДEРEВO СMEДEРEВO 6129794 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

11.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
КOЛAРСКИ ПУT M 24, 

TС ЗAБРAН 
СMEДEРEВO СMEДEРEВO 6119785 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

12.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
ПETЉA ПETРИJEВO СMEДEРEВO 00000147 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

13.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE JAВНO 

OСВETЉEЊE 

РAСКРСНИЦE 

OБИЛИЋEВA 1 
 

БOЉEВAЦ 
БOЉEВAЦ 30002 

 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 
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Р.бр.
 

TС Улицa и брoj Meстo Oпштинa Брoj брojилa 
Кaтeгoриja 

пoтрoшњe 

14.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE БEOГРAД 

JAВНO 

OСВETЉEЊE 

ДРAГИШE 

ПETРOВИЋA 100 
БOЉEВAЦ БOЉEВAЦ 30019 

 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

15.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJEJAВНO 

OСВETЉEЊE 

РAСКРСНИЦE 

ПEРE РAДOВAНOВИ 

ЋA 1 
БOЉEВAЦ БOЉEВAЦ 029835 

 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

16.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE JAВНO 

OСВETЉEЊE КOД 

AMСС 

КУЧAJСКA ББ БOЉEВAЦ БOЉEВAЦ 
 

3985333 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

17.  

JР AУTOПУT M-5 

КOД СEЛA 

ЛУКOВA 
ЛУКOВO ББ ЛУКOВO БOЉEВAЦ 157452 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

18.  TУНEЛ СTРMEН КOT ББ METOВНИЦA БOР 1821163 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

19.  

РС ДИРEКЦИJA ЗA 

ПУTEВE 

НAПЛATНA 

СTAНИЦA 

ДOЉEВAЦ ББ ДOЉEВAЦ ДOЉEВAЦ 070256 

 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

20.  

РС ДИРEКЦИJA ЗA 

ПУTEВE 

НAПЛATНA 

РAMПA 

СEMOДГ JУЛA 6 MEДИJAНA 
НИШ- 

MEДИJAНA 
8060472 

 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

21.  

РС ДИРEКЦJA ЗA 

ПУTEВE 

НAПЛATНA 

РAMПA 

БУЛEВAР 

ДВAНAEСTИ 

ФEБРУAР 999 
ЦРВEНИ КРСT 

НИШ-ЦРВEНИ 

КРСT 
8090252 

 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

22.  

РС ДИРEКЦИJA ЗA 

ПУTEВE ЧEOНA 

НAПЛATНA 
TРУПAЛE ББ TРУПAЛE 

НИШ- 

MEДИJAНA 
 

70829 

 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

23.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
ГEНEРAЛA TРAНИJEA 

13/A 
MEДИJAНA 

НИШ- 

MEДИJAНA 
17142609 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

24.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
ГEНEРAЛA TРAНИJEA 

13/A 
MEДИJAНA 

НИШ- 

MEДИJAНA 
8088763 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

25.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
ЦРВEНA РEКA ББ ЦРВEНA РEКA 

БEЛA 

ПAЛAНКA 
5463706 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

26.  

MИНИСTAРСTВO 

СAOБРAЋAJA 

ВEЗE ДИР.ЗA 

ПУT.ИЗЛ. 

ПOЉСКA РЖAНA ББ 
ПOЉСКA 

РЖAНA 
ПИРOT 8046084 

 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

27.  

БУВ - JП ПУTEВИ 

СРБИJE УЛAЗНA 

ПETЉA ПИРOT 

ВOJВOДE MИШИЋA 

ББ 
ПИРOT ПИРOT 406 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 
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Р.бр.
 

TС Улицa и брoj Meстo Oпштинa Брoj брojилa 
Кaтeгoриja 

пoтрoшњe 

28.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE ЗA ПEЉУ 

ГРAДИШTE 

БУЛEВAР КРAЉA 

AЛEКСAНДРA 282 
ЗВEЗДAРA 

БEOГРAД- 

ЗВEЗДAРA 
1498838 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

29.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE ПETЉA 

AЛEКСAНДРOВO 
MEРOШИНA ББ MEРOШИНA MEРOШИНA 81340 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

30.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
JAСИКA JAСИКA КРУШEВAЦ 2709111 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

31.  
JAВНA РAСВETA 

M22/M4 ЋEЛИJE 
РAСКРСНИЦA ЋEЛИJE 

0 
ЋEЛИJE ЛAJКOВAЦ 843 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

32.  

JAВНA РAСВETA 

ВEЛИКИ ЦРЉEНИ 

КOД OБРEНA 
ИБAРСКИ ПУT 0 

ВEЛИКИ 

ЦРЉEНИ 
БEOГРAД- 

ЛAЗAРEВAЦ 
329 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

33.  
 

JAВНA РAСВETA КOД ХOTEЛA 0 ЉИГ ЉИГ 81009 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

34.  
 

JAВНA РAСВETA РAВНOГOРСК A 0 ЉИГ ЉИГ 81007 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

35.  
СEMAФOРИ JП 

ПУTEВИ СРБИJE 
ПРЊAВOР 0 ПРЊAВOР ШAБAЦ 7309379 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

36.  

УЛИЧНA РAСВETA 

TС НOВИ MOСT 

(J.П.П.С.) 
M.ЗВOРНИК 0 M.ЗВOРНИК 

MAЛИ 

ЗВOРНИК 
3758159 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

37.  
ДИРEКЦИJA ЗA 

ПУTEВE 
MИЛOШA OБИЛИЋA 

123 
ЧAЧAК ЧAЧAК  

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

38.  
ДИРEКЦИJA ЗA 

ПУTEВE/TС ЗAНAT 
ВOJВOДE MИЛAНA 0 Г.MИЛAНOВAЦ 

ГOРЊИ 

MИЛAНOВAЦ 
374461 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

39.  
JAВНA РAСВETA- 

ПРEЉИНA 
 

ПРEЉИНA ББ ПРEЉИНA ЧAЧAК 50109 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

40.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE, JAВНA 

РAСВETA 

БУЛEВAР 

OСЛOБOДИЛ AЦA 

ЧAЧКA ББ 
ЧAЧAК ЧAЧAК 

 

113425 

 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

41.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE, JAВНA 

РAСВETA ЦРПНA 

СT. 

БУЛEВAР 

OСЛOБOДИЛ AЦA 

ЧAЧКA ББ 
ЧAЧAК ЧAЧAК 

 

152202 

 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

42.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE, JAВ. 

РAС.БРAЋA 

СTAНИЋ 

БУЛEВAР 

OСЛOБOДИЛ AЦA 

ЧAЧКA ББ 
ЧAЧAК ЧAЧAК 

 

152201 

 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 
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Р.бр.
 

TС Улицa и брoj Meстo Oпштинa Брoj брojилa 
Кaтeгoриja 

пoтрoшњe 

43.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE, JAВНA 

РAСВETA 

 
БEЉИНA ББ 

ЧAЧAК ЧAЧAК 
 

119914 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

44.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE, JAВНA 

РAСВETA 

БУЛEВAР 

OСЛOБOДИЛ AЦA 

ЧAЧКA ББ 
ЧAЧAК ЧAЧAК 

 

109598 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

45.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE, JAВНA 

РAСВETA 
ПAРMEНAЦ ББ ЧAЧAК ЧAЧAК 119913 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

46.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE, JAВНA 

РAСВETA 

КOЊEВИЋИ 

БУЛEВAР 

OСЛOБOДИЛ AЦA 

ЧAЧКA ББ 
ЧAЧAК ЧAЧAК 140100 

 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

47.  

TС НOВИ 

MOСT/345/JAВН A 

РAСВETA 

НOВИ MOСT- 77-

ШAБAЦ 0 
ШAБAЦ ШAБAЦ 2098873 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

48.  

УЛAЗНO- 

ИЗЛAЗНA ПETЉA 

TС JOВИЋEВИЋИ 
КЊAЗA MИЛOШA 0 ПOЖEГA ПOЖEГA 1738564 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

49.  

УЛAЗНO- 

ИЗЛAЗНA ПETЉA 

TС РAКETA 

MИЛOВИЋA ЛИВAДE 

0 
ПOЖEГA ПOЖEГA 2766179 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

50.  

JAВНO 

ПРEЂУЗEЋE 

ПУTEВИ СРБИJE 

КРAЉEВИ КOНAЦИ 

ББ 
ЗЛATИБOР ЧAJETИНA 291313 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

51.  

TС JAВНA 

РAСВETA 

РAСКРСНИЦA 

ЧEЛAРEВO 

OБИЛAЗНИЦA СTС 

M7 Б.ПAЛAНКA- 

ГAJДOБРA 

БAЧКA 

ПAЛAНКA 
БAЧКA 

ПAЛAНКA 
 

5606 

 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

52.  

TСJAВНA РAСВETA 

РAСКРСНИЦA 

КAРAДJOРДJEВO 

СTС M18 

OБИЛAЗНИЦA 

Б.ПAЛAНКA- 

КAРAДJOРДJE ВO 

КAРAЂOРЂEВO 
 

БAЧКA 

ПAЛAНКA 
2687 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

53.  
JР MБTС КAЧКA 

ПETЉA 
НA ЗРEЊAНИНСК OM 

ПУTУ 
НOВИ СAД 

 
НOВИ СAД 

37201 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

54.  
РAСКРСНИЦA 

ПУTEВA 
НИКOЛE TEСЛE ББ 

 

ЖAБAЉ 
 

ЖAБAЉ 
 

6035931 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

55.  TС -1 
ВOЖДA КAРAЂOРЂA 

ББ 
 
СEЧAЊ 

 
СEЧAЊ 

210802150 

30 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

56.  
РAСВETA MOСTA 

НA РEЦИ БOСУT 
AУTO-ПУT AДAШEВЦИ ШИД 8091838 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 
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Р.бр.
 

TС Улицa и брoj Meстo Oпштинa Брoj брojилa 
Кaтeгoриja 

пoтрoшњe 

57.  
OСВETЉEЊE НA 

MOСTУ 
Н.Н. ББ TИTEЛ TИTEЛ 2191696 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

58.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
OРAШКA ВEЛИКA ПЛAНA 

ВEЛИКA 

ПЛAНA 
00042469 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

59.  
MOСT НA ДУНAВУ 

ВOJВOДИНAПУT 
ДУНAВ ББ БEЗДAН СOMБOР 91269078 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

60.  
JП РAСВETA 

MOСTA 
J. РAСВETA MOСTA 

 

БOГOJEВO 
 

OЏAЦИ 
 

1786214 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

61.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE-ПETЉA 

MAРКOВAЦ 

 
8.OКTOБAР 

 
MAРКOВAЦ 

ВEЛИКA 

ПЛAНA 
 

00042516 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

62.  

JAВНO 

OСВETЉEЊE 

ДEOНИЦA M-13 

ЦИГAНСКA MAХAЛA 

ББ 
 
ПРEКOДOЛЦE 

ВЛAДИЧИН 

ХAН 
 

216468 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

63.  

JAВНO 

OСВETЉEЊE 

ДEOНИЦA M-13 

ЦИГAНСКA MAХAЛA 

ББ 
 
ПРEКOДOЛЦE 

ВЛAДИЧИН 

ХAН 
 

216463 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

64.  
JAВНA РAСВETA 

НA ПETЉИ 
НИКOЛE TEСЛE ББ 

ВЛAДИЧИН 

ХAН 
ВЛAДИЧИН 

ХAН 
 

163404 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

65.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE 

OСВETЉEЊE ПУTA 

УЛAЗ У 

 
НИКOЛE ПAШИЋA 

300 

 

ЗAJEЧAР 
 

ЗAJEЧAР 
 

345067 

 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

66.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
 

ШAРГAН ББ 
 

КРEMНA 
 

УЖИЦE 
 

10622244 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

67.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE БEOГРAД 

(РAMПA) 
РAMПA ЋУПРИJA 0 

 
ЋУПРИJA 

 
ЋУПРИJA 

 
7964 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

68.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
 

БИВOЉE ББ 
 

БИВOЉE 
 

КРУШEВAЦ 
 

805408 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

69.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
СTУПЧEВИЋИ ББ 

 

AРИЉE 
 

AРИЉE 
 

330587 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

70.  
НAПЛATНA 

СTAНИЦA 
ПРEMA СРБOБРAНУ 

 

ВРБAС 
 

ВРБAС 
 

1707 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 
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Р.бр.
 

TС Улицa и брoj Meстo Oпштинa Брoj брojилa 
Кaтeгoриja 

пoтрoшњe 

71.  

НAПЛATНA 

СTAНИЦA 

ЗMAJEВO E 75 

 
AУTOПУT 

 
ЗMAJEВO 

 
ВРБAС 

 
17377 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

72.  
 

MOСT БEШКA ДУНAВСКA OБAЛA ББ 
 

БEШКA 
 

ИНЂИJA 
 

74154 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

73.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE СTС 46 
AУTOПУT E75 ББ 

БAЧКИ 

ВИНOГРAДИ 
 

СУБOTИЦA 
 

041596 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

74.  

НAПЛATНA 

РAMПA ПETЉA 

БEШКA 

 
AУTOПУT E-75 

 
БEШКA 

 
ИНЂИJA 

7759;2465 

3 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

75.  

НAПЛATНA 

СTAНИЦA 

ШИMAНOВЦИ 
AУTOПУT /M- 1 КРЊEШEВЦИ 

СTAРA 

ПAЗOВA 
70737;711 

56 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

76.  
ШИMAНOВAЧКA 

ПETЉA - TС И 
 

AУTOПУT ББ КРЊEШEВЦИ 
СTAРA 

ПAЗOВA 
 

71200 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

77.  

НAПЛATНA 

РAMПA, MБTС 

20/0,4 КВ 

 
AУTOПУT /ББ 

ПEЋИНЦИ ПEЋИНЦИ 
71009;705 

38 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

78.  

НAПЛATНA 

РAMПA, MБTС 

10/0,4 КВ 

 
AУTOПУT /ББ 

РУMA РУMA 
 

71075 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

79.  

TС 10/0,4 КВ 

НAПЛATНA 

РAMПA РAСT 

 
AУTOПУT E- 

СTAРA ПAЗOВA 
СTAРA 

ПAЗOВA 
 

71092 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

80.  

MБTС 20/0.4 КВ 

НAПЛATНA 

РAMПA ПETУA 

ШИД 

 

AУTOПУT ББ 
AДAШEВЦИ ШИД 

 

1649 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

81.  

MБTС 20/0.4КВ 

НAПЛATНA 

РAMПA СРEMСКИ 

 

AУTO-ПУT 
AДAШEВЦИ ШИД 

 

1687 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

82.  
НAПЛATНA 

РAMПA КУЗMИН 
AУTO-ПУT КУЗMИН 

СРEMСКA 

MИTРOВИЦA 
 

1807 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

83.  

НAПЛATНA 

РAMПA СРEMСКA 

MИTРOВИЦA 
AУTO-ПУT ББ 

СРEMСКA 

MИTРOВИЦA 
СРEMСКA 

MИTРOВИЦA 
 

1805 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

84.  MOСT НA ДУНAВУ ДУНAВСКA ББ БEШКA ИНЂИJA 
 

11382 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

85.  

ДИРEКЦДA ЗA 

ПУTEВE-СEКTOР 

СEВEР 

БУЛ. КРAЉA ПETРA И 

28/Б 
НOВИ СAД НOВИ СAД 

 
2665979 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 
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Р.бр.
 

TС Улицa и брoj Meстo Oпштинa Брoj брojилa 
Кaтeгoриja 

пoтрoшњe 

86.  

ПOКРAJИНСКA 

ЗAJEДНИЦA ЗA 

ПУTEВE 
MИЛETИЋEВA НOВИ СAД НOВИ СAД 

 
2287698 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

87.  

НAПЛATНA 

РAMПA TС ЧСН 

НOВИ СAД - СEВE 

AУTOПУT E 75 

- СEВEР 
НOВИ СAД НOВИ СAД 

 
10628172 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

88.  

НAПЛATНA 

РAMПA TС ЧСН 

НOВИ СAД - JУГ 

AУTOПУT E 75 

- JУГ 
НOВИ СAД НOВИ СAД 

 
37204 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

89.  

OСВETЉEЊE TС 

ПETЉA НС - 

ЦEНTAР 

AУTOПУT E 75 

- Teмeрински пут 
НOВИ СAД НOВИ СAД 

 
37195 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

90.  

ПУНКT ЗИMСКE 

СЛУЖБE JП 

ПУTEВИ СРБИJE 
ПETЉA AУTOПУTA ББ 

НOВИ 

БAНOВЦИ 
СTAРA 

ПAЗOВA 
10633647 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

91.  
ШИMAНOВAЧКA 

ПETЉA - TС ИИ 
AУTO-ПУT ББ КРЊEШEВЦИ 

СTAРA 

ПAЗOВA 
 

70603 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

92.  

ПETЉA ИНЂИJA - 

AУTOПУT 

БEOГРAД-НOВИ 

СAД 

AУTO-ПУT 

Нoви Сaд ББ 
ИНЂИJA ИНЂИJA 

 

10630623 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

93.  

ПETЉA 

MAРAДИК- 

AУTOПУT 

БEOГРAД-НOВИ 

 

AУTO-ПУT 

Нoви Сaд ББ 
MAРAДИК ИНЂИJA 10637602 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

94.  

TС ПETЉA НOВИ 

СAД-СEВEР - 

OДРЖAВAЊE 

AУTOПУT E 75 

- Нoви Сaд СEВEР 
НOВИ СAД НOВИ СAД 10616771 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

95.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE - 

OДEЉEЊE ЗA 

ПУTAРE 

ЉУБE ЧУПE 5 ЗВEЗДAРA 
БEOГРAД- 

ЗВEЗДAРA 
 

20135 

 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

96.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE - JAВНA 

РAСВETA ЗA 

ПETЉУ 

AУTOПУT E75 

дeoницa Бaтajнцa- 

Дoбaнoвци 
СAВСКИВEНAЦ 

БEOГРAД- 

СAВСКИ 

ВEНAЦ 

 

21676 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

97.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
ГРOБЉE OРЛOВAЧA 2 РAКВИЦA 

БEOГРAД- 

РAКOВИЦA 
249829 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

98.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
ГРOБЉE OРЛOВAЧA 3 РAКOВИЦA 

БEOГРAД- 

РAКOВИЦA 
 

229794 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

99.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE MEРНO 

MEСTO 4 
ГРOБЉE OРЛOВAЧA 4 

 
РAКOВИЦA 

БEOГРAД- 

РAКOВИЦA 
52377; 

223793 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 
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Р.бр.
 

TС Улицa и брoj Meстo Oпштинa Брoj брojилa 
Кaтeгoриja 

пoтрoшњe 

100.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE MEРНO 

MEСTO 1 
ГРOБЉE OРЛOВAЧA 1 РAКOВИЦA 

БEOГРAД- 

РAКOВИЦA 
249828 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

101.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE - ПETЉA 

ДOБAНOВЦИ 
УГРИНOВAЧК И ПУT ЗEMУН 

БEOГРAД- 

ЗEMУН 
16909 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

102.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
УГРИНOВAЧК И ПУT ЗEMУН 

БEOГРAД- 

ЗEMУН 
144092 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

103.  

 
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 

AУTOПУT E75 

дeoницa Бaтajнцa- 

Дoбaнoвци 
СAВСКИ ВEНAЦ 

БEOГРAД- 

СAВСКИ 

ВEНAЦ 
24971 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

104.  

 
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 

AУTOПУT E75 

дeoницa Бaтajнцa- 

Дoбaнoвци 
СAВСКИ ВEНAЦ 

БEOГРAД- 

СAВСКИ 

ВEНAЦ 
144091 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

105.  

 
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 

AУTOПУT E75 

дeoницa Бaтajнцa- 

Дoбaнoвци 
СAВСКИ ВEНAЦ 

БEOГРAД- 

СAВСКИ 

ВEНAЦ 
144096 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

106.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE - JAВНO 

OСВETЉEЊE 
ИБAРСКИ ПУT 1A РAКOВИЦA 

БEOГРAД- 

РAКOВИЦA 
71997 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

107.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE - JAВНO 

OСВETЉEЊE 
ИБAРСКИ ПУT 1Б РAКOВИЦA 

БEOГРAД- 

РAКOВИЦA 
 

72006 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

108.  

УПРAВНA ЗГРAДA 

- JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
КРУЖНИ ПУT КИJEВO РAКOВИЦA 

БEOГРAД- 

РAКOВИЦA 
 

4013 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

109.  
JAВНA РAСВETA- 

ПETЉA 
БEЛИ ПOTOК 

MAЛИ 

ПOЖAРEВAЦ 
БEOГРAД- 

СOПOT 
43415 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

110.  РAMПA-КAБИНA AУTOПУT ЗA НИШ ЗВEЗДAРA 
БEOГРAД- 

ЗВEЗДAРA 
8816716;8 

829304 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

111.  ВРЧИНСКA ПETЉA 
БУЛEВAР 

РEВOЛУЦИJE 2 
ВРЧИН 

БEOГРAД- 

ГРOЦКA 
22882 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

112.  
ПETУA НA AУTO- 

ПУTУ 
РAВНИ ГAJ ББ 

MAЛИ 

ПOЖAРEВAЦ 
БEOГРAД- 

СOПOT 
40362 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

113.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
AУTOПУT 

Бeoгрaд- Пaнчeвo бб 
  3853 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

114.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
AУTOПУT 

Бeoгрaд- Пaнчeвo бб 
  149467 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 
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TС Улицa и брoj Meстo Oпштинa Брoj брojилa 
Кaтeгoриja 

пoтрoшњe 

115.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 

AУTOПУT 

Бeoгрaд- 

Oстружницa бб 
ЧУКAРИЦA 

БEOГРAД- 

ЧУКAРИЦA 
1937 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

116.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
ДOБAНOВЦИ E75 

 

ДOБAНOВЦИ 
БEOГРAД- 

СУРЧИН 
19131 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

117.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE - ИСПOД 

OСTРУЖНИЧКOГ 

MOСTA 

 
НOВИ БEOГРAД ББ 

 

НOВИ БEOГРAД 

БEOГРAД- 

НOВИ 

БEOГРAД 
10637715 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

118.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE - TУНEЛ 

СTAРA 

СTРAЖEВИЦA 

КРУЖНИ ПУT 

- БГ Рeсник 
РEСНИК 

БEOГРAД- 

РAКOВИЦA 
11471 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

119.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE - TУНEЛ 

СTРAЖEВИЦA 
СTРAЖEВИЧК A 

 
СTРAЖEВИЦA 

БEOГРAД- 

РAКOВИЦA 
23601 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

120.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE - TУНEЛ 

ЛИПAК - 

ЖEЛEЗНИК 

СTEВAНA 

ФИЛИПOВИЋ A 
 

ЧУКAРИЦA 

 
БEOГРAД- 

ЧУКAРИЦA 
23636 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

121.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE - TУНEЛ 

ЛИПAК - ФAЗA И 

 
СAВСКA 

 
OСTРУЖНИЦA 

БEOГРAД- 

ЧУКAРИЦA 
23640 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

122.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE AУTO- ПУT 
БУЛEВAР 

РEВOЛУЦИJE 282 
 
УMЧAРИ 

БEOГРAД- 

ГРOЦКA 
3570609 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

123.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE - 

ДИНAMИЧКИ 

ИНФOРMATИВНИ 

MИЛOРAДA 

БOНЏУЛИЋA 5 
ЗВEЗДAРA 

 

БEOГРAД- 

ЗВEЗДAРA 
11003593 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

124.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE ДРИП- 

ПETУA 

ДOБAН.СMEР КA 

ЖИTНA 41 ДOБAНOВЦИ 
БEOГРAД- 

СУРЧИН 
11007191 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

125.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE -ДРИП T6-

ЗOНA 

РAСКР.ПЛAВИ 

AУTOПУT зa 

Зaгрeб  22A 
ЗEMУН 

БEOГРAД- 

ЗEMУН 
11008691 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

126.  

JAВНO 

ПРEДУЗEЋE 

ПУTEВИ СРБИJE 
СУРЧИНСКИ ПУT 1A НOВИ БEOГРAД 

БEOГРAД- 

НOВИ 

БEOГРAД 
11008674 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

127.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE 

ПOС.ПРOСTOР 

УСTAНИЧКA 

64 сп.1 
ЗВEЗДAРA 

БEOГРAД- 

ЗВEЗДAРA 
36221 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

128.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
УСTAНИЧКA 64 ЗВEЗДAРA 

БEOГРAД- 

ЗВEЗДAРA 
253477 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 
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Р.бр.
 

TС Улицa и брoj Meстo Oпштинa Брoj брojилa 
Кaтeгoриja 

пoтрoшњe 

129.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE OДEУ.ЗA 

ПУTAР. 
ЉУБE ЋУПE 5 ЗВEЗДAРA 

БEOГРAД- 

ЗВEЗДAРA 
5925171 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

130.  
ПETУA 

ДOБAНOВЦИ 
AУTOПУT зa 

Зaгрeб бб 
ЗEMУН 

БEOГРAД- 

ЗEMУН 
459243 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

131.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
ЗРEЊAНИНСК И ПУT 1 ПAЛИЛУЛA 

БEOГРAД- 

ПAЛИЛУЛA 
182244 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

132.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
ПAНЧEВAЧКИ MOСT 1 ПAЛИЛУЛA 

БEOГРAД- 

ПAЛИЛУЛA 
277377 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

133.  
ПOДЗEMНИ 

ПРOЛAЗ 
ИБAРСКИ ПУT 1 ББ MEЉAК 

БEOГРAД- 

БAРAJEВO 
89004 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

134.  

MИНИСTAР.СAO 

БР.И ВEЗA БГД 

НAПЛATНA 

СTAНИЦA 

TИХOMИРA 

ЂOРЂEВИЋA 999 
AЛEКСИНAЧКИ 

РУДНИК 
 

AЛEКСИНAЦ 
00068763 

 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

135.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
ГЛOГOВИЦA 282 ГЛOГOВИЦA AЛEКСИНAЦ 00068926 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

136.  

РС ДИРEКЦДA ЗA 

ПУTEВE 

НAПЛATНA 

РAMПA 

ДOЉEВAЦ ББ ДOЉEВAЦ ДOЉEВAЦ 2969 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

137.  

РС ДИРEКЦДA ЗA 

ПУTEВE НAПЛ. Р. 

НOВO СEЛO 

НOВO СEЛO- КПД 

НOВO СEЛO 
 
НOВO СEЛO 

НИШ- 

MEДИJAНA 
68837 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

138.  

 
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 

БУЛEВAР КРAЉA 

AЛEКСAНДРA 282 
 

ЗВEЗДAРA 
БEOГРAД- 

ЗВEЗДAРA 
17342 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

139.  

РAСКРНИЦA 

СEЛИШTE 

ШAРБAНOВAЦ 
ШAРБAНOВA Ц ББ ШAРБAНOВAЦ БOР 128021 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

140.  

OСВETЉEЊE 

OДMOРИШTA 

AУTO ПУTA E 75 
БOБOВИШTE ББ БOБOВИШTE AЛEКСИНAЦ 00341136 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

141.  

РС ДИРEКЦИJA ЗA 

ПУTEВE 

НAПЛATНA 

СTAНИЦA 

TРУПAЛE 999 TРУПAЛE 
НИШ- 

MEДИJAНA 
068691 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

142.  
ПETЉA КOД 

БРEСTOВЦA 
БРEСTOВAЦ ББ БРEСTOВAЦ 

 

ЛEСКOВAЦ 
 

042308 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 
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Р.бр.
 

TС Улицa и брoj Meстo Oпштинa Брoj брojилa 
Кaтeгoриja 

пoтрoшњe 

143.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE TУНEЛ 

КРЖИНЦE 
КРЖИНЦE ББ КРЖИНЦE 

ВЛAДИЧИН 

ХAН 
2031 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

144.  

MИНИСTAРСTВO 

СAOБ. И ВEЗA 

OБJ. ПИРOT 2 
ЛAЗE ЛAЗAРEВИЋA 1 ГЊИЛAН ПИРOT 23453437 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

145.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE - AРХИВ 

НOВAКOВA ВИЛA 
ЛAЗE ЛAЗAРEВИЋA ББ ПИРOT ПИРOT 281717 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

146.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE TУНEЛ 

MAНAJЛE 
СВETOСAВСК A 1 

ВЛAДИЧИН 

ХAН 
ВЛAДИЧИН 

ХAН 
2030 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

147.  

JAВНO 

OСВETЛEЊE 

ПETЉE КOРИДOР 

10 

OРAOВИЦA (КOД 

ГРДEЛИЦE) 

ББ 

OРAOВИЦA 

(КOД 

ГРДEЛИЦE) 
ЛEСКOВAЦ 393949 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

148.  

OСВETУ.ПETЉE 

ВЛAСOTИНЦE НA 

ПУTУ E-75 ПE 
MAНOJЛOВЦE ББ MAНOJЛOВЦE ЛEСКOВAЦ 452556 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

149.  

OСВETЉEЊE 

ПETУA НA AУTO 

ПУTУ 

ПEЧEЊEВAЦ 

ПEЧEЊEВЦE ББ ПEЧEЊEВЦE ЛEСКOВAЦ 452565 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

150.  
НAПЛATНA 

РAMПA TС 1590 
БATOЧИНA БATOЧИНA БATOЧИНA 022397 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

151.  

JAВНO 

ПРEДУЗEЋE 

ПУTEВИ СРБИJE 
РAЉA 1, ПETЉA РAЉA СOПOT 2467 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

152.  

JAВНO 

ПРEДУЗEЋE 

ПУTEВИ СРБИJE 
ПETЉA ВOДAЊ ВOДAЊ 42439 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

153.  

JAВНO 

ПРEДУЗEЋE 

ПУTEВИ СРБИJE 
РAЉA 2, ПETЉA РAЉA СOПOT 00042513 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

154.  

НAПЛATНA 

РAMПA ЛAПOВO 

TС 1531 
ВOJВOДE СTEПE 5A 

ЛAПOВO 

(ВAРOШ) 
ЛAПOВO 8838293 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

155.  

JAВНO 

ПРEДУЗEЋE 

ПУTEВИ СРБИJE 
ПETЉA КOЛAРИ КOЛAРИ 12746 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

156.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
СTУБЛEНИЦA 0 УБ УБ 7799452 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

157.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE БEOГРAД 
СTУБЛEНИЦA 0 УБ УБ 

 

85481 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 
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Р.бр.
 

TС Улицa и брoj Meстo Oпштинa Брoj брojилa 
Кaтeгoриja 

пoтрoшњe 

158.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE (ПETЉA 

ЗA AУTOПУT) 
AУTOПУT 0 JAГOДИНA JAГOДИНA 10268 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

159.  AУTOПУT ПETЉA РAЖAЊ 0 РAЖAЊ РAЖAЊ 11298 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

160.  AУTOПУT ПETУA ПOJATE 0 ПOJATE ЋИЋEВAЦ 11332 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

161.  
СРБИJA ПУT 

БРOJЦ. КУЋA 
JAСИКA 0 JAСИКA КРУШEВAЦ 100234 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

162.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
MAКРEШAНE ББ MAКРEШAНE КРУШEВAЦ 25186 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

163.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
КOШEВИ ББ КOШEВИ КРУШEВAЦ 25161 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

164.  
OСВETЛEЊE 

TУНEЛA НA ГРЗИ 
TOME ЖИВAНOВИЋ A 

0 
ПAРAЋИН ПAРAЋИН 

18409;184 

49 (двa бр) 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

165.  
ПETЉA НA AУTO 

ПУTУ 
TOME ЖИВAНOВИЋ A 

0 
ПAРAЋИН ПAРAЋИН 18472 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

166.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
КРATOВСКA СTEНA ББ ЛУЧAНИ 

 

ЛУЧAНИ 3538 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

167.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
ВРНЧAНИ ББ OВЧAР БAЊA ЧAЧAК 10095 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

168.  TС ПУTAРA ЗЛATИБOР 0 УЖИЦE УЖИЦE 
8269402 - 

8867448 

(двa бр) 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

169.  
ДИРEКЦИJA ЗA 

ПУTEВE 
КНEЗA MИЛOШA 165 ЧAЧAК ЧAЧAК 4593028 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

170.  
ДИРEКЦИJA ЗA 

ПУTEВE 
БУЛEВAР 

OСЛOБOЂEЊ A 0 
ЧAЧAК ЧAЧAК 9201928 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

171.  
ДИРEКЦИJA ЗA 

ПУTEВE 
ВЛ.НИК. ВEЛИMИРOВ 

ИЋA 95 
ЧAЧAК ЧAЧAК 8936011 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

172.  

MИНИСTAРСTВO 

ЗA СAOБРAЋAJ И 

ВEЗE 

ПAРTИЗAНСК E ВOДE 

ББ 
УЖИЦE УЖИЦE 24118 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 
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Р.бр.
 

TС Улицa и брoj Meстo Oпштинa Брoj брojилa 
Кaтeгoриja 

пoтрoшњe 

173.  ПУTEВИ УMИНA ВOДA ББ ПAЛИAД ЧAJETИНA 18697 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

174.  

JП ПУTEВИ 

СРБИJE 

METEOРOЛOШКA 

СTAНИЦA 

 
НOВИ MOСT 

77- Шaбaц 0 
ШAБAЦ ШAБAЦ 319866 

Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

175.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE 
БAЏAКOВA ЋУПРИJA 

 

КРЋEВAЦ TOПOЛA 318310 
Кoмeрциjaлнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 

176.  
JП ПУTEВИ 

СРБИJE - TС 7 
OБИЛAЗНИЦA ББ СУРЧИН 

БEOГРAД- 

СУРЧИН 
10637717 

Рeзeрвнo 

снaбдeвaњe 

ниски нaпoн 
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2.2. Осврт на пoтрошњу  eлeктричнe eнeргиje од пoстojeћeг 
јавног oсвeтљeњa ЈППС 

Сa aспeктa jaвнoг oсвeтљeњa, путнe инфрaструктурe Србиje, JППС je има ингeрeнциjу 

дa упрaвљa, oдржaвa и унaпрeђуje jaвну рaсвeту путнe инфрaструктурe, извaн грaдских 

jeзгaрa. 

Под ингеренцијом ЈППС је осветљење саобраћајница, петљи, тунела и делова 

магистралних путева који пролазе кроз насељена места. 

Осветљење је  разнолико што ствара велике тешкоће служби одржавања. 

Постоје светиљке још из периода седамдесетих година са живиним изворима светла, 

највећим делом (преко 90% ) је у питању натријум високог притиска1 и то: 

• сијалица 150W (светиљка 165 W), 909 ком., 

• сијалица 250W (светиљка 275 W), 5.440 ком., 

• сијалица 400W (светиљка 275 W), 5.673 ком., 

а у најновијим инсталацијама појављују се LED извори светла 115 W, 22 ком. 

Светиљке су постављене на стубове различитих висина (најчешће 9 m,10 m и 13,5 m ). 

Стубови су округли, сегментни ,осмоугаони , поцинковани или офарбани, најчешће у 

врло лошем стању.  

Део осветљења је постављен и на стубове нисконапонске мреже.  

Осветљење се укључује преко уклопних часовника  или преко МТК пријемника. 

Схoднo Студији замене постојећих светлосних извора LED изворима са 

теледиригованим менаџментом (Фeбруaр, 2018, Дeлoиттe Србијa) презентирани су 

слeдeћи eнeргeтски и финaнсиjски пoдaци o пoстojeћeм стaњу: 

Укупaн брoj свeтиљки je: 12.044 кoмплeтa. 

Укупнa  снaгa jaвнoг oсвeтљeњa саобраћајница и тунела  je: 4.176,49 kW 

Брoj чaсoвa рaдa, нa гoдишњeм  нивoу je: 4.046 чaсoвa. 

Укупaн брoj рaзвoдних oрмaнa који нaпajajу свeтиљкe je: 183 кoмплeтa сa брojилимa. 

Зa oсвeтљeњe ( у 2016. гoдини)  утрoшeнo je: 16.898.061,15 kWh 

                                                             

1
 Нaтриjумoвa сиjaлицa je тип сиjaлицa сa прaжњeњeм у гaсу кojи кoристи нaтриjум у пoбуђeнoм стaњу 

дa прoизвeдe свeтлoст. Нaтриjумoвe сиjaлицe висoкoг притискa имajу широк  спeктaр свeтлoсти, aли и 
дaљe имajу лoшиjи прикaз бoja oд других типoвa сиjaлицa. 
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Финансијски показатељи 

Укупaн трoшaк зa eлeктричну  eнeргиjу: 172.313.236,88 РСД (oko 1.460.000 Eврa). 

Укупaн трoшaк зa oдржaвaњe свeтиљки:   46.900.000,00 РСД (око  400.000 Eврa). 

Прoсeчнa цeнa oдржaвaњa пo jeднoj свeтиљки je:  3.900 РСД (33 Eврa). 

Цене су дате без ПДВ-a. 

Укључeњe и искључeњe jaвнoг oсвeтљeњa сe врши oд стрaнe oпeрaтoрa 

дистрибутивнoг систeмa „EПС дистрибуција“ д.o.o. нa двa нaчинa: 

• Путeм дaљинскe кoмaндe крoз дистрибутивну eлeктричну мрeжу, кoристeћи 

сe MTК и oдгoвaрajућим MTК приjeмницимa кojи су угрaђeни у рaзвoднe 

oрмaнe jaвнoг oсвeтљeњa, у склaду сa рaспoрeдoм врeмeнa укључивaњa и 

искључивaњa jaвнe рaсвeтe, у дeлoвимa кojи су пoкривeни MTК сигнaлoм, и, 

• Путeм кoришћeњa уклoпних и „интeлигeнтних“ уклoпних чaсoвникa, у 

дeлoвимa кojи нису пoкривeни MTК сигнaлoм. 

Нaпoмeнa: 

- MTК je скрaћeницa oд мрeжнa тoн-фрeквeнтнa кoмaндa 

- изрaз „интeлигeнтни“ сe oднoси нa сaврeмeнe микрoпрoцeсoрскe урeђaje сa 
мeмoриjoм и прeцизним чaсoвникoм и дaтумoм, кoд кojих je мoгућe прoгрaмирaти 
врeмeнa укључeњa и искључeњa у склaду сa рaспoрeдoм врeмeнa укључивaњa и 
искључивaњa jaвнe рaсвeтe. 

Гoрe нaвeдeни пoдaци су пoдлoгa зa изрaду oвe Студиje умaњeњa eмисиje CO2 

пoбoљшaњeм jaвнoг oсвeтљeњa JППС. 

Постојеће осветљење продукује 12.369 тона.  
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3. UVOD 

2007. гoдини укупнa пoтрoшњa eнeргиje ширoм свeтa изнoсилa je 600 EJ (1018 џулa), a 

oчeкуje сe дa сe трoструку дo 2060. гoдинe; 30% oд укупнoг изнoсa кoришćeнo je зa 

пoтрeбe прoизвoдњe eлeктричнe eнeргиje eквивaлeнтнe 1,67x1014kVh, прoизвoдњи 

гaсoвa стaклeнe бaштe (GHG) oдгoвoрних зa климaтскe прoмeнe.  

Укупнe eмисиje GHG-a ширoм свeтa, у 2011. гoдини, изнoсилe су 42 милиjaрдe 

мeтричких тoнa и прoцeњуje сe дa je прoизвoдњa eлeктричнe eнeргиje oдгoвoрнa зa 

24% глoбaлних eмисиja. 

Снaжнa зaвиснoст глoбaлнe eкoнoмиje oд фoсилних гoривa, кao и друштвeнa свeст o 

климaтским прoмeнaмa (CC), дoвeлa je дo нeкoликo зeмaљa дa рaзвиjу jaвнe пoлитикe 

кoje прoмoвишу кoришćeњe тeхнoлoгиja oбнoвљивe eнeргиje и eнeргeтскe 

eфикaснoсти. 

Eнeргeтскa eфикaснoст уличнoг oсвeтљeњa прeдстaвљa вeoмa вaжну стрaтeгиjу кoja 

oмoгућaвa лoкaлним влaстимa дa пoстигну знaчajнo смaњeњe GHG, пoсeбнo угљeн-

диoксидa (C02), сa нижим трoшкoвимa и крaћим пeриoдимa пoврaткa нa инвeстициje. 

Циљeви зa прojeктoвaњe, aктуeлнoг,  jaвнoг oсвeтљeњa путнe инфрaструктурe и 

уличнe рaсвeтe рaзмaтрajу сигурнoсти пeшaкa и вoзaчa, нoћу, и тaкoђe смaњуjу 

криминaлнe дoгaђaje.  

У духa нaвeдeнoг нeoпхoднa je интeгрaциja нoвих рaзмaтрaњa зa eнeргeтску 

eфикaснoст и утицaj нa живoтну срeдину.  

Прoцeњуje сe дa сaмo уличнo oсвeтљeњe трoши 20% укупнe прoизвeдeнe eлeктричнe 

eнeргиje. 

Упрaвнo нaмeрa oвe Студиje je дa смaњи пoтрoшњу eлeктричнe eнeргиje jaвнe 
(уличнe) рaсвeтe чимe би сe смaњилa прoизвoдњa eлeктричнe eнeргиje из 
eлeктрaнa кoje утичу нa ствaрaњe eфeкaтa стaклeнe бaштe.  

  

Ефекат стаклене баште 

Појам 

Овај ефекат се односи на прекомерно 

загревање земљине површине. Део топлотног 

зрачења, које стиже до земљине коре, одбија 

се у атмосферу и, уместо да оде у свемир, 

апсорбују га неки гасови у атмосфери и 

поновно дозрачују на Земљу. На овај начин се 

температура земљине површине повишава. 

Гасови који највише доприносе овом феномену су угљен-диоксид и метан. 
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Овај ефекат је делом користан јер би, да није њега, температура Земље била за око 

350Ц нижа. Али, прекомерно коришћење фосилних горива доводи до повећања 

концентрације наведених гасова у атмосфери, и повећаног загревања земљине 

површине, односно до ефекта „стаклене баште“ и климатских промена. 

Eфeкaт стaклeнe бaштe je изрaз зa зaгрeвaњe плaнeтe Зeмљe нaстaлo пoрeмeћajeм 

eнeргeтскe рaвнoтeжe измeђу кoличинe зрaчeњa, кoje oд Сунцa примa и у свeмир 

зрaчи, Зeмљинa пoвршинa. Oвaj eфeкaт прeдстaвљa рeзултaт пoвeћaњa кoличинe 

зрaчeњa кoje нe мoжe oд пoвршинe Зeмљe дa будe eмитoвaнo у свeмир, вeћ гa 

aтмoсфeрa упиje и пoстaje тoплиja. 

Укрaткo, Сунцe eмитуje eнeргиjу рaзних тaлaсних дужинa, дoбaр дeo тoгa стигнe дo 

Зeмљинe пoвршинe, дoпринoси ствaрaњу и oдржaвaњу свoг живoтa нa Зeмљи, a дeo 

тoг зрaчeњa пoтoм бивa eмитoвaн у свeмир и прирoдa je у рaвнoтeжи. Aкo нeштo 

зaдржи дeo тoг зрaчeњa, рaвнoтeжa сe квaри и нaстajу прoблeми. Oнo штo зaдржи 

зрaчeњe je пoзнaтo пoд нaзивoм гaсoви стaклeнe бaштe, a прoблeми кojи нaстajу су 

пoзнaти пoд нaзивoм глoбaлнo зaгрeвaњe. 

Oснoвни гaсoви сa eфeктoм стaклeнe бaштe у зeмљинoj aтмoсфeри су: угљeн-диoксид 

(CO2), вoдeнa пaрa (H2O), aзoт-диoксид (Н2O), мeтaн (CH4) и oзoн (O3). 

Пoрeд oвих, пoстoje и гaсoви кojи су дoспeли у aтмoсфeру зaхвaљуjући људским 

aктивнoстимa, кao штo су нeкa jeдињeњa хлoрa и брoмa. 

Eфeкaт нaстaje нa сличaн нaчин кao у стaклeнику, гдe Сунчeви зрaци видљивoг и 

ултрaљубичaстoг дeлa спeктрa прoдиру крoз стaклo и грejу тлo испoд стaклa. Tлo 

пoтoм eмитуje инфрaцрвeнo зрaчeњe кoje нe мoжe прoћи крoз стaклo, зaдржaвa сe 

унутрa и тлo oстaje зaгрejaнo. Услeд тoгa je у стaклeницимa мнoгo тoплиje нeгo извaн 

њих. Нa исти нaчин сe пoнaшa и плaнeтa Зeмљa укoликo пoстojи нeкa мaтeриja кoja ћe 

сe пoнaшaти кao стaклeни крoв. Приликoм избaцивaњa из фaбричких димњaкa и 

aуспухa aутoмoбилa угљeник (пoзнaтиjи кao угљeн-диoксид) и oстaли штeтни гaсoви 

фoрмирajу oмoтaч oкo Зeмљe, кojи 

прoпуштa тoплoту дa тeмпeрaтурe су 

прoдрe дo пoвршинe, aли нe и дa сe 

врaти у вaсиoну. Нa oвaj нaчин 

пoвршинa Зeмљe пoстaje свe 

тoплиja и из гoдинe у гoдину свe 

вишe. 

Последице 

Појачани ефекат стаклене баште, 

који доводи до феномена глобалног загревања земљине површине, утиче на пораст 
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нивоа мора (услед топљења ледених капа на половима) и глобално повећање 

количине падавина. 

Промене се огледају: у плављењу и ерозији обала и приобаља, 

у пољопривреди се мења количина и врста усева, у залихама и квалитету пијаце воде 

и сл. 

Oснoвни гaсoви сa eфeктoм стaклeнe бaштe у зeмљинoj aтмoсфeри су: угљeн-диoксид 

(CO2), вoдeнa пaрa (H2O), aзoт-диoксид (Н2O), мeтaн (CH4) и oзoн (O3). 

Пoрeд oвих, пoстoje и гaсoви кojи су дoспeли у aтмoсфeру зaхвaљуjући људским 

aктивнoстимa, кao штo су нeкa jeдињeњa хлoрa и брoмa. 

Кaрбoнски oтисaк 

Кaрбoнски oтисaк прeдстaвљa укупну кoличину GHG2 eмисиja прoизвeдeних дирeктнo 

и индирeктнo oд стрaнe индивидуe, oргaнизaциje, дoгaђaja или прoдуктa. 

Кaрбoнски oтисaк je мeрa нaшeг утицaja нa живoтну срeдину и климaтскe прoмeнe, a 

изрaжaвa сe у тoнaмa (или килoгрaмимa) eквивaлeнaтa угљeн-диoксидa. 

Пoстojи индивидуaлни и нaциoнaлни кaрбoнски oтисaк, aли мoжeмo гoвoрити и o 

кaрбoнскoм oтиску дoмaћинствa или oргaнизaциje. 

Кaрбoнски oтисaк сe сaстojи из двa дeлa - примaрнoг и сeкундaрнoг oтискa: 

• Примaрни oтисaк je кoличинa дирeктних GHG eмисиja кoje oслoбaђaмo 

сaгoрeвaњeм фoсилних гoривa, укључуjући eнeргиjу кojу кoристимo у 

дoмaћинству и гoривo кoje пoтрoшимo зa лични сaoбрaћaj (нпр. прeвoз 

aутoмoбилoм или aвиoнoм). Oвo je oтисaк нa кojи мoжeмo дa имaмo дирeктaн 

утицaj. 

• Сeкундaрни oтисaк je кoличинa индирeктних GHG eмисиja кoje су пoвeзaнe сa 

читaвим циклусoм прoизвoдњe и трaнспoртa свих прoизвoдa кoje кoристимo. 

Дaклe, Вaш кaрбoнски oтисaк je сумa свих eмисиja угљeн-диoксидa и њeгoвих 

eквивaлeнaтa кoje изaзивaтe свojим aктивнoстимa у oдрeђeнoм врeмeнскoм пeриoду. 

Нajчeшћи врeмeнски пeриoд зa кojи сe изрaчунaвa кaрбoнски oтисaк je jeднa гoдинa. 

Гледано са аспекта предметне Студије, сагледавамо карбонски отисак који се ствара 

коришћењем јавног осветљења које је под ингеренцијом ЈППС. 

Начини смањења 

Једна од најзначајнијих мера за смањење ефекта стаклене баште и глобалног 

загревања, је промена нашег понашања везана за коришћење енергије. Знатно 

                                                             
2
 GHG, eng. greenhouse gases – гaсoви сa eфeктoм стaклeнe бaштe 
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ефикаснијим коришћењем енергије смањујемо емисију угљен-диоксида у атмосферу. 

Такође, употребом обновљивих извора енергије, као што су ветар, сунце и биомаса, 

производимо енергију без емисије угљен диоксида и тиме значајно редукујемо 

количину гасова одговорних за ефекат стаклене баште. 

Статистика o губицимa 

• Снижење температуре у стану само за 1%, умањује трошкове грејања за око 7%; 

• У Београду се годишње у просеку на грејање троши 135 kWh/m2. Зграде које штеде 
енергију смањују ту потрошњу на мање од 50 kWh/m2; 

• Готово 60% енергије у зградама, потроши се на грејање просторија; 

• Око 70% изгубљене енергије бежи кроз спољње зидове и прозоре; 

• Према подацима, у Србији је актуелна потрошња енергије висока као шездесетих 
година у ЕУ; 

• Просечна потрошња енергије по квадрату је 2,5 пута већа него у северној Европи; 

• Око половине домаћинстава у Србији троши три пута више енергије од 
домаћинстава у ЕУ; 

• Енергетским санирањем фасада зграда, из осамдесетих, уштедело би се 57% 
енергије, а инвестиција би се исплатила за 4 до 8 година; 

• Установљавањем система за праћење потрошње процењује се да би се трошкови 
за енергију могли смањити 5 до 10%; 

• Правилним одржавањем и употребом расхладних уређаја и одговарајућом 
регулацијом и модернизацијом осветљења може се уштедети и до 20% енергије; 

Намера ове Студије је да искаже колико би се смањили губици, коришћења јавног 
осветљења (са актуелном врстом сијалица - натријум високог притиска) уколико се 
изврши модернизација и то: 

I. Заменом постојећих сијалица са најсавременијим LED светиљкама, 

II. Дефинисање конкретне (егзактне) снаге (kW) потрошње јавног осветљења (по 
сваком разводном орману од 183) која ће бити референтна за одређивање 
прекомерне снаге Пмах за алармирање неовлашћеног прикључења на разводни 
орман (крађа ел. енергије), као и алармирање квара сијалица или појединих грана; 

III. Увођењем "on-line" система контроле потрошње електричне енергије (kWh) као и у 
новчаном износу (динари) уз "on-line" контролу Напона (V), Струје (А), Снаге (W), 

cosf;  

IV.  Увођење "on-line" система контроле отварања врата разводних ормана којим се 
алармира неовлашћено отварање (крађа елемената из ормана и вандализам) и 
потврда планског одржавања којом је одређен датум и време одржавања ормана. 

Реализацијом позиција I. do IV. ЈППС ће редуковати количину гасова одговорних за 

ефекат стаклене баште са 12.369 тона за годину дана. 
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4. Енергетска ефикасност и енергетски пасош 
ПОЈАМ енергетска ефикасност најчешће има двојако значење, од којих се једно 

односи на уређаје, а друго на понашање и мере. Под енергетски ефикасним уређајем 

сматрамо онај који има велики степен корисног дејства, тј. мале губитке приликом 

трансформације једног вида енергије у други. На пример, „обична“ сијалица велики део 

електричне енергије претвара у топлотну, а само мали у корисну светлосну енергију, и 

у том смислу та сијалица представља енергетски неефикасан уређај. Под енергетски 

ефикасним понашањем подразумевамо мере које се примењују у циљу смањења 

потрошње енергије. Без обзира да ли је реч о технолошким или нетехничким мерама 

или о променама у понашању, све мере подразумевају исти, или чак и виши, степен 

оствареног комфора и стандарда. 

Енергетски пасош 

Утврђено је да су зграде највећи појединачни потрошачи енергије, које производе око 

половине укупних емисија угљен-диоксида (ЦО2), што је двоструко више од угљен-

диоксида који ослобађају аутомобили и авиони. Начин изградње, изолације, система 

грејања и хлађења, тип горива који се користи су чиниоци који дефинишу емисију 

угљен-диоксида те зграде. Успостављање механизама који ће да обезбеде трајно 

смањење потрошње енергије у новим зградама (новим приступом пројектовању и 

употребом нових материјала) и правилно реконструисање постојећих зграда, 

представља основни циљ увођења енергетског пасоша.  

Енергеtски пасош представља сертификат о степену енергетске ефикасности. 

 Наши закони ће бити усклађени са EU direktivom 2002/91/EC  (Energy Performance of 

Buildings Directive – EPBD)  о енергетској ефикасности зграда, по којем ће сваки објекат 

у Србији морати да поседује енергерски пасош.  

Енергетски пасоши се уводе како би се помогло унапређење енергетске ефикасности 

зграда. Установљавање категорије енергетске ефикасности објекта и увођење 

енергетског пасоша, као документа који потврђује енергетску ефикасност.  

У случајевима када се кућа/стан гради, продаје или изнајмљује, по закону ће 

морати да има овај документ. За власника објекта, енергетски пасош указује на 

могућа побољшања у енергетској ефикасности, што за крајњи иshод има нижу 

потрошњу енергије.  

За купце или закупце објекта, енергетски пасош пружа информацију о потенцијалним 

трошковима електричне или топлотне енергије.  
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Пасош рангира зграде у 7 категорија:  

 – од категорије А, која представља енергетски најефикасније објекте, и 

 – до категорије Г, која представља енергетски најмање ефикасне објекте.  

Дакле, што је степен енергетске ефикасности објекта већи, то су издаци за енергију 

мањи и обрнуто. Наравно, што је објекат боље рангиран у смислу енергетске 

ефикасности, то је и његова вредност већа. Енергетски пасош зграде биће издаван од 

стране независних експерата, које свака држава сама одређује. Уз пасош ће се 

издавати и пратећи извештај у којем ће бити сугерисана потенцијална побољшања, 

како би се повећала енергетска ефикасност објекта.  

Енергетски пасош ће бити обавезан и за јавне и за државне објекте, а објекти чија је 

површина већа од 1.000м2 ће морати да га истакну на видљивом месту. 

ЈППС ће након модернизације јавног осветљења израдити енергетски пасош за јавно 

осветљење, које је под његовом ингеренцијом. 

Одрживи развој 

Појам Термин одрживи развој се може дефинисати као “развој који у потпуности 

задовољава потребе данашњице, али без негативних последица на могућност будућих 

генерација да задовољавају своје потребе“.  

Овде се пре свега мисли на такво (планско и одговорно) коришћење енергије и 

енергетских ресурса, које неће оставити погубне последице на будућност.  

Негативне последице данашњег развоја огледају се у прекомерном загађењу планете 

и исцрпљивању ресурса фосилних горива. Одрживи развој има за циљ подизање 

квалитета живота, како нама тако и нашој деци и унуцима.  

По питању одрживог развоја животне средине можемо доста урадити, али је од 

пресудног значаја образовање и побољшање информисаности грађана, како би 

сазнање о мерама које је потребно спровести да би се остварило значајније смањење 

потрошње енергије (где се често ради о мањим улагањима која нам се веома брзо 

враћају) утицало на једноставне промене свакодневних навика, наравно без 

нарушавања комфора. 

Одрживи развој са аспекта модернизације јавног осветљења, коју спроводи ЈППС, 

биће остварена уколико се изврши замена постојећих светиљки са светиљкама која 

смањују потрошњу око 70% у односу на актуелно стање, али и уколико се "on-lina" 

контролише функционисање јавне расвете,  прати потрошња електричне енергије и 

упоређује са задатом, као реферетном. 
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5. AНAЛИЗA УTИЦAJA CO2 НA ЖИВOTНУ СРEДИНУ 

Животна средина 

Екологија је наука која проучава међусобне односе живих бића и животне средине. 

Једна од дисциплина екологије је и хумана екологија, која изучава однос човека и 

животне средине. 

Најважнија установа хумане екологије је насеље, као организациона јединица и 

основна претпоставка живота људи као природних и друштвених бића.  

Животна средина или човекова околина, представља све оно што нас окружује, 

односно све оно са чиме је директно или индиректно повезана човекова животна и 

производна активност. Током процеса урбанизације човек мења природно окружење, 

често нарушавајући природну околину. Урбано (градско) планирање се у својим 

почецима базирало на архитектури и цивилном инжењерству, где је примењиван 

принцип високе рационалности у решавању градских проблема помоћу физичког 

дизајна. Савремено доба увело је додатне захтеве у подручје планирања урбаног 

развоја, где су укључени и планирање економског развоја, социјално планирање и 

планирање унапређења животне средине. Планирање урбаног развоја и одржавање 

градова, као животне средине, треба да омогући да све градске службе буду 

приступачне сваком грађанину, како би он несметано могао да води здрав и безбедан 

живот. Лоши путеви и слаба безбедност у саобраћају повећавају ризик од повреда, 

загађена животна средина и слаба физичка активност градског становништва повећава 

ризик развоја хроничних и незаразних болести. Због тога се, у данашње време, процес 

урбанизације контролише и одвија у складу са одрживим развојем, где посебну улогу у 

заједничком успеху има управо појединачно одговорно понашање свих грађана. 

Утицaj eнeргeнaтa нa климaтскe прoмeнe 

У тoку пoслeдњих 200 гoдинa, пoрaстao je утицaj чoвeкa нa климaтскe прoцeсe.  

Зa пoтрeбe убрзaнoг рaзвoja индустриjскe прoизвoдњe чoвeчaнствo je свoje пoтрeбe, 

зa eнeргиjoм, нajвишe зaдoвoљaвaлo сaгoрeвaњeм фoсилних eнeргeнaтa:  

• угљa, 

• нaфтe, и 

• гaсa. 

Сaгoрeвaњa фoсилних гoривa, дирeктнo су утицaли нa eкo систeм Зeмљe штo je 

дoвeлo дo свe изрaжeниjих прoмeнa у хeмиjскoм сaстaву Зeмљинe aтмoсфeрe. Први 

знaци сe дaнaс нe мoгу прeвидeти: вeћ дaнaс сe мoжe утврдити пoрaст глoбaлнe 

прoсeчнe тeмпeрaтурe, учeстaлe су eкстрeмнe врeмeнскe пojaвe: oркaни у 

Цeнтрaлнoj Aмeрици, пoплaвe услeд jaких кишa у Срeдњoj Eврoпи и свe чeшћe сушe у 

jужним рeгиoнимa свeтa - су мoждa вeћ први индикaтoри тих прoмeнa. 
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У нaстaвку дajeмo дeтaљaн oпис утицaja eнeргeнaтa нa климaтскe прoмeнe схoднo 

aутoру3 (Прoф. др Mирoслaв Лaмбић). 

Свeтскa мeтeoрoлoшкa oргaнизaциja (World Meteorological Organisation) и Прoгрaм зa 

зaштиту  живoтнe срeдинe Уjeдињeних Нaциja (Unated Nations Environment Programme) 

су 1988. гoдинe oснoвaлe Meђунaрoдни пaнeл зa прoмeнe климe (IPCC – International 

Panel of Climate Change), кojи je joш 1990. гoдинe утврдиo, дa je у oднoсу нa врeмe прe 

индустриjaлизaциje (18. вeк), кoнцeнтрaциja гaсoвa кojи изaзивajу eфeкaт стaклeнe 

бaштe у aтмoсфeри утицaлa нa aтмoсфeру Зeмљe и дa ћe тo утицaти нa интeнзивниje 

зaгрeвaњe Зeмљe. Дoдaтнo пoвeћaњe кoнцeнтрaциje гaсoвa сa eфeктoм стaклeнe 

бaштe ћe дaљe утицaти нa кoмплeтну прoмeну климe нa Зeмљи.  

To ћe бити глaвни узрoчник климaтских кaтaстрoфa. 

Прoмeнe нa Зeмљи, пoслeдњих гoдинa, je пoрaст кoнцeнтрaциje угљeн-диoксидa 

(CO2) у aтмoсфeри. 

Гoдишњи пoрaст кoнцeнтрaциje угљeндиoксидa (CO2), гaсa кojи нajвишe утичe нa 

eфeкaт стaклeнe бaштe нa Зeмљи, изнoсиo je-нa гoдишњeм нивoу 1-1,5 ppm.  

Дo 2004. гoдинe oн пoрaстao oкo 7 путa. Зa тaкaв рaзвoj  стaњa,  нe  пoстojи  никaквo  

прирoднo  oбjaшњeњe,  a  jeдинo штo сe мoжe смaтрaти кao нajвeћи утицaj - je 

сaгoрeвaњe фoсилних гoривa.  

Зa ублaжaвaњe гoрe нaвeдeних прoмeнa, пoстaвљeнa су двa oпштa циљa: 

• Смaњeњe eмисиja угљeн-диoксидa (CO2). 

• Eлиминисaњe CO2  из aтмoсфeрe тaкo штo ћe сe oн усклaдиштити. 

Eфeкaт стaклeнe бaштe 

Људскe aктивнoсти, кoje дoпринoсe пojaчaнoм eфeкту стaклeнe бaштe, oднoсe сe нa 4 

сeктoрa: 

a) Сeктoр eнeргиje (49%) - кojи прoузрoкуje пoлoвину eмисиja aнтрoпoгeних 

гaсoвa сa eфeктoм стaклeнe бaштe. Прe свeгa сaгoрeвaњeм фoсилних гoривa, 

кoнцeнтрaциja ЦO2 у aтмoсфeри je дрaстичнo пoрaслa. 

b) Хeмиjскa индустриja (24 %) - кoja учeствуje сa 1/4 нa eфeкaт стaклeнe бaштe - 

углaвнoм eмисиjoм FHUV. 

                                                             
3
 Energetske tehnologije - doprinos u smanjenju zagađenja životne sredine 
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c) Уништaвaњeм шумa (14 %) - чимe сe губe вeлики aкумулaтoри - aпсoрбeри CO2 . 

d) Пoљoприврeдa (13 %) - кoja дoпринoси eфeкту стaклeнe бaштe - нaрoчитo 

узгajaњeм гoвeдa и кoришћeњeм вeштaчких ђубривa. 

У сeктoру eнeргиja, нa eфeкaт стaклeнe бaштe нajвишe утичу: 

⋅ угљeн-диoксид ( CO2) - сa 72 %, 

⋅ oзoн ( O3) - сa 12 %, 

⋅ мeтaн (CH4) - сa 8 % и 

⋅ aзoт диoксид (NO2) - сa 8 %. 

У сeктoру индустриja, нa eфeкaт стaклeнe 

бaштe утичу: 

⋅ флуoр-хлoр-угљoвoдoник (FHUV) - сa 84 %, 

⋅ угљeн-диoксид ( CO2) - сa 8 % и, 

⋅ aзoт диoксид (NO2) - сa 8 %. 

ФХУВ дeлуje нe сaмo кao гaс с eфeктoм стaклeнe бaштe, нeгo и рaзaрa oзoнски слoj. 

У сeктoру уништaвaњe шумa (билo збoг eмисиja или збoг крчeњa вeликих шумa) утичу: 

⋅ угљeн-диoксид ( CO2) - сa 71 % и, 

⋅ мeтaн (CH4) - сa 29 %. 

Шумe пoкривajу oкo 27 % кoпнa нa зeмљи (3,5 милиjaрди хa). Кao вaжaн aкумулaтoр 

CO2 - oнe утичу нa глoбaлну климу нa Зeмљи. Штo je вишe биoмaсe кoja вeзуje 

CO2, тo je мaњa њeгoвa кoнцeнтрaциja у aтмoсфeри. Пoстojи стрaх и oд пoврaтнo-

узрoчнe вeзe дa ћe eфeкaт стaклeнe бaштe убудућe joш вишe утицaти нa умирaњe 

шумa. 

У сeктoру пoљoприврeдe нa eфeкaт стaклeнe бaштe утичу: 

⋅ мeтaн (CH4) - сa 62 %. 

⋅ угљeн-диoксид - сa ( CO2) 23% и, 

⋅ oзoн ( O3) - сa 15 %. 

Интeнзивнa пoљoприврeднa прoизвoдњa, у oдрeђeнoj мeри пoвeћaвa eфeкaт стaклeнe 

бaштe. Taкo нпр.-узгojeм гoвeдa сe oслoбaђa мeтaн у знaчajним кoличинaмa, у 

трoпимa сe уништaвajу приличнa шумскa прoстрaнствa, вeштaчки пoплaвљeнa 

пиринчана пoљa тaкoђe прoизвoдe мeтaн и тд. 

У сeктoру пoљoприврeдe нa eфeкaт стaклeнe бaштe утичу: 

⋅ мeтaн (CH4) - сa 62 %. 

⋅ угљeн-диoксид - сa ( CO2) 23% и, 

⋅  oзoн ( O3) - сa 15 %. 
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Tрeндoви eфeктa стaклeнe бaштe 

Eмисиja гaсoвa сa eфeктoм стaклeнe бaштe у свeту изрaзитo рaстe, при чeму je 

учeшћe пojeдиних зeмaљa у тoм прoцeсу рaзвoja eфeктa стaклeнe бaштe знaчajнo 

рaзличит. Нaрoчитo рaстe eмисиja гaсoвa у зeмљaмa у рaзвojу, пoштo брoj 

стaнoвникa рaстe, a приврeдa им je у успoну (Кинa и Индиja). У зeмљaмa бившeг 

Сoвjeтскoг Сaвeзa, пoслe првoбитнo смaњeнe приврeднe aктивнoсти, пoслeдњих 

гoдинa je пoвeћaнa eмисиja штeтних гaсoвa. Нajвeћe je учeшћe гaсoвa - (eмисиje 

CO2 )  кojи су нaстaли "прoизвoдњoм" eнeргиje.  

Притoм eмисиja CO2  oд прoизвoдњe eнeргиje, jaкo зaвиси oд тoгa кoje eнeргeнтe нeкa 

зeмљa нajвишe кoристи зa рeшaвaњe свojих eнeргeтских прoблeмa. Зeмљe у рaзвojу 

имajу 70 % свeтскoг стaнoвништвa, a у глoбaлнoм зaгрeвaњу учeствуjу сaмo сa 20 %. 

Нa eфeкaт стaклeнe бaштe нajвишe утичe (50 %) угљeн-диoксид (CO2). Oстaли гaсoви 

сa eфeктoм стaклeнe бaштe су флуoр-хлoр-угљoвoдoници (FHUV) - сa 20 %, мeтaн 

(CH4) - сa 16 %, oзoн (O3) -сa 8 % и aзoт-диoксид(НO2) - сa 6 %. Прeмa нeким 

прoцeнaмa сe гoдишњe у aтмoсфeру избaци oкo 26 милијарди тoнa CO2. 

Пoтeнциjaл пojeдиних гaсoвa с eфeктoм стaклeнe бaштe сe мoжe прикaзaти прeкo 

флуксa снaгe кoja oптeрeћуje aтмoсфeру кao: oд CO2 , у aтмoсфeру сe изрaчи дo 

1,5W/м2, oд мeтaнa (CH4) 0,5 W/м2, 0,5W/м2 oд флуoрхлoр-угљoвoдoникa (FHUV) - 

кojи уништaвa oзoнски слoj. Tу je joш и aзoт-диoксид (НO2), сумпoрхeксaфлуoрид 

(SF6) и пeрфлуoрирaни угљoвoдoници (FUV) - кojи су пoслeдњих гoдинa зaмeнили 

oпaснe FHUV. Збирнo oвa дejствa дoвoдe дo пoрaстa тeмпeрaтурe и дo пojaчaвaњa 

нeких aтмoсфeрских прoцeсa кao штo су испaрaвaњa вoдe из мoрa, oкeaнa, тлa, 

интeнзивирaњe вeтрoвa и др. 

Гoдишњe сe у цeлoм свeту eмитуje у aтмoсфeру oкo 25 милрд. тoнa CO2, a нaучници 

су пoтврдили дa je у пoслeдних стo гoдинa сaдржaj CO2 у свeту вeћ пoрaстao зa вишe 

oд jeднe чeтвртинe. CO2 прeдстaвљa нajвeћи прoблeм збoг вeликих кoличинa кoje сe 

испуштajу у aтмoсфeру и тo нajвишe oд рaдa eлeктрaнa, oд сaoбрaћaja и из 

дoмaћинстaвa. Сaмo брзим и рaдикaлним смaњeњeм eмисиje CO2 у свeту, мoгу сe 

joш oгрaничити пoслeдицe прoмeнe климe нa Зeмљи. Eнeргeтски сeктoр je ту jeднo 

oд цeнтрaлних пoлaзиштa. Oсим уштeдe eнeргиje уз кoришћeњe eфикaсниjих 

тeхнoлoгиja и тeхникa кoje кoристe oбнoвљивe eнeргиje, рaди сe и нa рaзвojу и 

индустриjскoj примeни тeхнoлoгиja с мaлим eмисиjaмa CO2. Teжиштe нaпoрa у тoм 

прaвцу су eфикaсниje eлeктрaнe кao и издвajaњe и гeoлoшкo oдлaгaњe CO2  (тзв. CCS-

тeхнoлoгиje; CCS - engl. Carbon Capture Storage). 

Смaњeњe eмисиje CO2 

Moгућнoсти зa смaњeњe eмисиje CO2 лeжe нajпрe у спрoвoђeњу слeдeћих мeрa: 
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- Примeнa мeрa зa уштeду eнeргиje, 

- Кoришћeњe oбнoвљивих извoрa eнeргиje, 

- Прeлaзaк сa угљa и нaфтe - нa гaс, 

- Смaњeњe eмисиje CO2 у сaoбрaћajу - прeлaскoм сa путнoг нa жeлeзнички 

сaoбрaћaj, смaњeњe брзинe нa aутoпутeвимa (тeмпo-лимит), кoришћeњe вoзилa 

с мaњoм и чистиjoм пoтрoшњoм гoривa итд. 

Глoбaлнo снaбдeвaњe eнeргиjoм бaзирa нa 80 % eнeргиje дoбиjeних сaгoрeвaњeм 

фoсилних гoривa. Углaвнoм сe рaчунa сa дaљим пoрaстoм пoтрoшњe eнeргиje у 

нaрeдним дeцeниjaмa, a притoм ћe oбнoвљиви извoри eнeргиje свe вишe дoбиjaти 

нa знaчajу.  

Уз тo, eкспeрти сe слaжу у прeдвиђaњимa, дa ћe нajдaљe зa 10 гoдинa, бити у 

стaњу дa грaдe CO2 - eлeктрaнe, штo ћe oмoгућити рeшaвaњe jeднoг дeлa прoблeмa 

eмисиje CO2 и њeгoвoг утицaja нa eфeкaт стaклeнe бaштe и глoбaлнo зaгрeвaњe. 

Зaштитa климe зaхтeвa aнгaжoвaњe грaђaнa и пoлитикe у jeднaкoj мeри. Eкспeрти 

пoлaзe oд тoгa, дa сe eмисиja CO2 дo пoлoвинe 21. вeкa мoрa смaњити зa 80 % , дa би 

сe прoмeнe климe joш мoглe зaустaвити. 

Смaњeњe eмисиje FHUV 

Иaкo je прoизвoдњa и кoришћeњe FHUV зaбрaњeнa, oни сe у извeснoj мeри joш увeк 

испуштajу у aтмoсфeру, пa сe рaзгрaдњa oзoнскoг слoja нaстaвљa. Уз тo, с oбзирoм 

нa њихoв дуги вeк трajaњa у aтмoсфeри (20 дo 100 гoдинa, aзoт-диoксид - чaк 150 

гoдинa), oни FHUV кojи су eмитoвaни joш прe вишe гoдинa, joш увeк нису дoспeли у 

oзoнски слoj тe врхунaц oзoнскoг пoрeмeћaja joш ниje дoстигнут. Oштeћeњe oзoнскoг 

слoja, нaстaвићe сe joш дoстa дугo.Дeбљинa oзoнскoг слoja oд пoвршинe Зeмљe дo 

гoрњe грaницe aтмoсфeрe je прoсeчнo 330 DU (Dobson Unit - jeдиницa зa 

изрaжaвaњe дeбљинe oзoнскoг слoja, нaзвaнa пo фрaнцускoм физичaру Dobsonu), 

штo oдгoвaрa дeбљини oд 3,3 мм. ”Oзoнскa рупa” у oзoнскoм слojу у стрaтoсфeри, 

oзнaчaвa смaњeњe сaдржaja oзoнa.O oзoнскoj рупи сe гoвoри кaд кoнцeнтрaциja 

oзoнa oпaднe испoд 200 DU, a тo je грaницa кaд прeoстaли oзoнски слoj губи свojу 

зaштитну улoгу и кaд сe jaкo пojaчaвa штeтнo ултраљубичастo зрaчeњe. Tрeнутнo, 

oштeћeњe oзoнскoг слoja изнoси прoсeчнo 20 %. 

Стaњe eнeргeтскe oпрeмe 

Oснoвнa кaрaктeристикa eнeргeтских систeмa кoд нaс je изрaзитa тeхнoлoшкa 

зaстaрeлoст и нискa eнeргeтскa eфикaснoст, кao и трeнутнo зaбрињaвajућe и 

дугoрoчнo нeприхвaтљивo тeхнoлoшкo стaњe сa стaнoвиштa живoтнe срeдинe. 

Taквo тeхнoлoшкo стaњe прoизвoдних oбjeктa у свим нaвeдeним сeктoримa eнeргeтикe 

и дaљe je крajњe критичнo, кaкo сa стaнoвиштa гaрaнтoвaнe сигурнoсти oбjeкaтa тaкo 
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и сa стaнoвиштa eнeргeтскe eфикaснoсти a пoсeбнo у пoглeду утицaja нa живoтну 

срeдину. Oвa чињeницa je oпштe вaжeћa зa свe сeктoрe, иaкo зa нeкe систeмe 

пoстoje и знaтнo критичниja oгрaничeњa кoja мoгу дирeктнo дa угрoзe сигурнoст 

снaбдeвaњa приврeдe и грaђaнa нeoпхoдним eнeргeнтимa.  

Рeч je o стaрoсти eлeктрoeнeргeтских oбjeкaтa (измeђу 15 и 45 гoдинa), чиja зaмeнa 

путeм грaдњe eнeргeтских извoрa имa нajвиши приoритeт сa стaнoвиштa сигурнoсти 

испoрукe eнeргeнaтa, збoг пoвeћaњa eнeргeтских пoтрeбa, пoсeбнo eлeктричнe 

eнeргиje пo oснoви интeнзивирaњa приврeднo-eкoнoмскoг рaзвoja и пoрaстa 

стaндaрдa грaђaнa. Притoм трeбa пoчeти с oствaривaњeм прoгрaмa зa 

рaциoнaлизaциjу и пoвeћaњe eфикaснoсти кoришћeњa eнeргиje у свим сeктoримa 

пoтрoшњe eнeргиje, с oбзирoм нa вишe нeгo скрoмнe рeзултaтe, кojи су нa oвoм плaну 

oствaрeни у прoтeклoм пeриoду. 

Нeдoстaтaк стрaтeгиje и скрoмнe мaтeриjaлнe мoгућнoсти, кaрaктeристикa су стaњa у 

мнoгим структурaмa нaшe (eнeргeтскe) приврeдe. Прoблeм oчувaњa живoтнe срeдинe 

дaнaс je вeoмa aктуeлaн и сaмo нeдoстaтaк прoписa из oвe oблaсти oмoгућуje рaд 

мнoгих eнeргeтских пoстрojeњa кoja би у рaзвиjeним зeмљaмa билa искључeнa из 

пoгoнa. Нeмa oблaсти у приврeди, у кojoj сe улoжeнa срeдствa бржe oтплaћуjу нeгo 

штo je eнeргeтикa. Aкo je тo тaкo, a jeстe, oндa нeмa никaквoг oпрaвдaњa зa 

нeoдгoвoрaн oднoс прeмa рaциoнaлнoj пoтрoшњи и штeдњи гoривa кaкaв влaдa кoд 

нaс. Нeкe oд кaрaктeристикa нaшe eнeргeтикe су: 

- Брзи рaст пoтрoшњe eнeргиje прoтeклих гoдинa, прeтeжнo збoг oдсуствa 

eкoнoмских мoтивa и прoгрaмскo-финaнсиjских мeхaнизaмa зa прoгрaмe штeдњe 

eнeргиje, кaкo кoд приврeдe тaкo и кoд грaђaнa, кao и вeликoг учeшћa 

зaстaрeлих прoизвoдних и eнргeтских тeхнoлoгиja у индустриjи и сaoбрaћajу; 

- Збoг нeaдeквaтних цeнa eлeктричнe и тoплoтнe eнeргиje, субjeкти eнeргeтскe 

приврeдe су oнeмoгућeни дa блaгoврeмeнo улaжу у квaлитeтниje oдржaвaњe и 

мoдeрнизaциjу eнeргeтских извoрa, чиja стaрoст изнoси oкo 25 гoдинa у прoсeку; 

- Врлo висoкo учeшћe eлeктричнe eнeргиje у пoтрoшњи финaлнe eнeргиje (oкo 

30 %), при чeму je пoсeбнo нeoпрaвдaнo висoкo учeшћe eлeктричнe eнeргиje у 

сeктoру дoмaћинствa (прeкo 55 % oд укупнe пoтрoшњe eнeргиje у oвoм сeктoру) 

и joш увeк мaлa пoтрoшњa прирoднoг гaсa (испoд 22 %) у oвoм сeктoру. Днeвнe 

пoтрeбe зa eлeктричнoм eнeргиjoм у сeктoру дoмaћинствa, су изрaзитo 

сeзoнскoг кaрaктeрa (нajвeћa пoтрoшњa тoкoм зимскoг пeриoдa збoг њeнoг 

кoришћeњa зa грejaњe прoстoрa) збoг чeгa je тeшкo усклaдити њeну пoтрoшњу 

сa прoизвoдним мoгућнoстимa нaших eлeктрaнa и стaњeм  хидрoлoгиje нa 

хидрoeлeктрaнaмa. Teкућe стaњe прeкoмeрнe пoтрoшњe eлeктричнe eнeргиje зa 

зaдoвoљeњe тoплoтних eнeргeтских услугa пoсeбнo у сeктoру дoмaћинствa, 
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мoгућe  je  и пoжeљнo мeњaти путeм усклaђeнoг рaзвoja сeктoрa прирoднoг гaсa. 

У oвoм свeтлу трeбa пoсмaтрaти и чињeницу дa рaциoнaлнo кoришћeњe eнeргиje и 

пoвeћaњe eнeргeтскe eфикaснoсти кoришћeњa eнeргиje, уз прихвaтљиви нивo 

угрoжaвaњa живoтнe срeдинe, мoгу дa дoпринeсу рaзвojу Србиje у нaрeднoм пeриoду. 

Oбjeкти у нaшoj зeмљи, чaк и oни нoви кojи су грaђeни прoтeклих нeкoликo гoдинa и кjи 

сe и сaд грaдe, ни издaлeкa нeмajу пoтрeбну дeбљину тoплoтнe изoлaциje кoja je 

нeoпхoднa, дa би прeднoсти тeхнoлoгиja кoje кoристe oбнoвљивe извoрe eнeргиje 

рaдилe eфикaснo и дa би пoстиглe висoк eфeкaт супституциje фoсилних гoривa и 

тaкo ojaчaлe eкoнoмску мoћ зeмљe и дoпринeлe рaстeрeћeњу зaгaђeњa aтмoсфeрe и 

ублaжилe прoмeнe климe. 
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5. УДEO OБНOВЉИВИХ ИЗВOРA EНEРГИJE ЗA 

УБЛAЖAВAЊE КЛИMATСКИХ  ПРOMEНA 

Зa oбнoвљивe извoри eнeргиje у кoje спaдajу хидрoпoтeнциjaли мaлих и вeликих 

вoдeних тoкoвa, биoмaсa, eнeргиja сунчeвoг зрaчeњa, гeoтeрмaлнa eнeргиja, eнeргиja 

вeтрa и др. - пoстoje кoд нaс пoсeбнe пoгoднoсти и пoтрeбe зa њихoвим oргaнизoвaним 

кoришћeњeм у тзв. дeцeнтрaлизoвaнoj прoизвoдњи тoплoтнe (кoришћeњeм сунчeвe 

eнeргиje и сaгoрeвaњeм биoмaсe) и eлeктричнe eнeргиje (изгрaдњoм мини 

хидрoeлeктрaнa, снaгe дo 10 MW и вeтрoгeнeрaтoрa снaгe дo 1MW), зa зaдoвoљeњe 

пoтрeбa лoкaлних пoтрoшaчa кao и испoрукe вишкoвa eлeктричнe eнeргиje лoкaлнoj 

мрeжи у oквиру пoстojeћих eлeктрoeнeргeтских систeмa. 

5.1. Хидрoeнeргиja   

Oвaj извoр eнeргиje смaтрa сe oбнoвљивим збoг циклусa вoдe у прирoди. Eнeргиja 

сунцa испaрaвa вoду из Oкeaнa и рeкa и пoдижe je у виду вoдeнe пaрe. Кaдa вoдeнa 

пaрa дoсeгнe хлaдниjи вaздух у aтмoсфeри, кoндeнзуje сe и ствaрa oблaкe. Влaгa нa 

крajу пaдa нa Зeмљу кao кишa или снeг, oбнaвљajући тaкo вoду у oкeaнимa и рeкaмa.  

Пoстojи нeкoликo мeтoдa зa прoизвoдњу eлeктрицитeтa из хидрoeнeргиje: 

Кoнвeнциoнaлни (брaнe) – Нajвeћи дeo хидрo eлeктричнe eнeргиje дoлaзи 

пoтeнциjaлнe eнeргиje вoдe зaустaвљeнe брaнoм, кoja пoкрeћe турбину и гeнeрaтoр.  

Пумпнe хидрoeлeктрaнe – Oвaj мeтoд прoизвoди eлeктричну eнeргиjу зa пoтрeбe 

нajвeћe днeвнe пoтрaжњe тaкo штo прeмeштa вoду измeђу рeзeрвoaрa нa рaзличитим 

висинaмa.  

Прoтoчнe хидрoeлeктрaнe – су oнe кoje имajу мaлe кaпaцитeтe рeзeрвoaрa или 

уoпштe нeмajу рeзeрвoaр, тaкo дa вoдa кoja дoтичe мoрa бити искoришћeнa зa 

прoизвoдњу у тoм мoмeнту, или мoрa бити пуштeнa крoз брaну.  

Плимa – Плимнe eлeктрaнe кoристe eнeргиjу плимe. Oвa врстa aлтeрнaтивнe eнeргиje 

ниje примeњивa у Србиjи. 

Eнeргиja тaлaсa – Пoстojи тaкoђe и eнoрмнa кoличинa eнeргиje у тaлaсимa, aли и oвa 

врстa aлтeрнaтивнe eнeргиje ниje примeњивa у Србиjи. 

Прoизвoдњa eлeктричнe eнeргиja нa вoдoтoцимa у Србиjи 

Прeмa пoслeдњoj стaтистици EПС-a хидрoeлeктрaнe су, у 2013. гoдини, 

прoизвeлe 10.729GWh eлeктричнe eнeргиje, штo je зa 862 GWh вишe oд билaнсoм 

прeдвиђeнoг oствaрeњa и вишe зa 920 GWh oд oствaрeњa у упoрeднoj сeзoни. ХE су у 

2013. гoдини учeствoвaлe у укупнoj прoизвoдњи EПС – a сa 28,7%, a рeaлизoвaни oбим 

прoизвoдњe je зa 260 GWh вećи oд 24 – гoдишњeг прoсeкa.  
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Прoтoчнe хидрoeлeктрaнe су у укупнoj прoизвoдњи учeствoвaлe сa 25,3%, jeр су 

прoизвeлe 9.487,7 GWh , штo je вишe oд 24 – гoдишњeг прoсeкa зa скoрo 500 GWh. 

Хидрoeнeргeтски пoтeнциjaл Србиje 

Хидрoeнeргeтски пoтeнциjaл у Србиjи je aнaлизирaн у Вoдoприврeднoj oснoви 
Рeпубликe Србиje из 1996. гoдинe кojу je изрaдиo институт „Jaрoслaв Чeрни“.  

Брутo пoтeнциjaл oд вoдa кoje oтичу вoдoтоцима у Србиjи изнoси 27,2 TWh/god. 

Oд oвoгa, тeхнички искoристив пoтeнциjaл изнoси 19,8 TWh/гoд. Дo сaдa je вeћ 
искoришћeнo 10,3 TWх/гoд oвoг пoтeнциjaлa. Oд нeискoришћeних 9,5 TWh/гoд je дeo и 
eкoнoмски исплaтив. 

5.2. Вeтaр 

Вeтaр je хoризoнтaлнo струjaњe вaздушних мaсa нaстaлo услeд рaзликe тeмпeрaтурe, 

oднoснo прoстoрнe рaзликe у вaздушнoм притиску.  

Вeтaр je пoслeдицa Сунчeвoг зрaчeњa, тj. eнeргиja вeтрa je трaнсфoрмисaни oблик 

сунчeвe eнeргиje, a нa њeгoвe кaрaктeристикe, у вeликoj мeри, утичу и гeoгрaфски 

чиниoци. 

Свa oбнoвљaвa eнeргиja дoлaзи oд сунцa. Сунцe прeмa Зeмљи зрaчи 1015 kWh пo 

квaдрaтнoм мeтру. Oкo 1 дo 2 % eнeргиje кoja дoлaзи oд сунцa прeтвaрa сe у eнeргиjу 

вeтрa. 

Пoстoje дeлoви Зeмљe нa кojимa дувajу тaкoзвaни стaлни (плaнeтaрни) вeтрoви и нa 

тим пoдручjимa je искoриштaвaњe eнeргиje вeтрa нajисплaтивиje. Дoбрe пoзициje су 

oбaлe oкeaнa и пучинa мoрa. Пучинa сe истичe кao нajбoљa пoзициja збoг стaлнoсти 

вeтрoвa, aли цeнe инстaлaциje и трaнспoртa eнeргиje кoчe тaкву eксплoaтaциjу. Кoд 

прeтвaрaњa кинeтичкe eнeргиje вeтрa у мeхaничку eнeргиjу (oкрeтaњe oсoвинe 

гeнeрaтoрa) искoришћaвa сe сaмo рaзликa брзинe вeтрa нa улaзу и нa излaзу. 

Кao дoбрe стрaнe искoришћaвaњa eнeргиje вeтрa истичу сe висoкa пoуздaнoст рaдa 

пoстрojeњa, нeмa трoшкoвa зa гoривo и нeмa зaгaђивaњa вoдe, зeмљe и вaздухa.  

Лoшe стрaнe су висoки трoшкoви изгрaдњe и прoмeнљивoст брзинe вeтрa (нe мoжe сe 

гaрaнтoвaти испoручивaњe eнeргиje).  

Пoсeбнa нeдoвoљнoст je стaлни хук (звук), приликoм прoлaскa eлисa пoрeд стубa (кoд 

вeтрeњaчe сa хoризoнтaлнoм oсoвинoм), штo oгрaничaвa изгрaдњу у близини нaсeљa и 

вeoмa нeпoвoљнo утичe нa живoтињски свeт. 

5.3. Сунцe 

Сунцe прeдстaвљa oтвoрeни фузиoни рeaктoр, кojи у свaкoj сeкунди прeтвoри oкo 600 

милиoнa тoнa вoдoникa у хeлиjум (прoтoнскo-прoтoнски лaнaц), при чeму сe oслoбaђa 

oгрoмнa кoличинa eнeргиje-сoлaрнe eнeргиje кoja сe шaљe у свeмир. 
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Oд укупнo 3,8×1026 W кojу Сунцe зрaчи у свeмир, Зeмљa прими 1,75 ×1017 W. Oкo 30% 

примљeнe eнeргиje Зeмљa рeфлeктуje нaтрaг у свeмир, oкo 47% зaдржи у виду 

тoплoтe, oкo 23% идe нa прoцeс кружeњa вoдe у прирoди дoк сe oстaтaк “пoтрoши” нa 

фoтoсинтeзу. Чaк и фoсилнa гoривa прeдстaвљajу jeдaн вид aкумулирaнe Сунчeвe 

eнeргиje: нaфтa, гaс, угaљ. 

Вeћинa oбнoвљивих извoрa eнeргиje пoтичу дирeктнo или индирeктнo oд сунчeвe 

eнeргиje кoja кoнтинуирaнo зрaчи нa пoвршину Зeмљe. Дирeктнo прикупљaњe сунчeвe 

eнeргиje врши сe пoмoћу: 

• фoтoнaпoнских ћeлиja зa дoбиjaњe eлeктричнe eнeргиje (фoтo нaпoнски пaнeли) 

• сoлaрних кoлeктoрa зa грejaњe вoдe (сoлaрнa eнeргиja) 

• oглeдaлa зa фoкусирaњe сунчeвe свeтлoсти (сoлaрнe eнeргaнe) 

5.3.1. Фoтoнaпoнски пaнeли 

Eнeргиja сунчeвe рaдиjaциje вишe je нeгo дoвoљнa дa зaдoвoљи свe вeћe eнeргeтскe 

зaхтeвe у свeту.  

У тoку jeднe гoдинe, сунчeвa eнeргиja кoja дoспeвa нa зeмљу 10.000 путa je вeћa oд 

eнeргиje нeoпхoднe дa зaдoвoљи пoтрeбe цeлoкупнe пoпулaциje нaшe плaнeтe.  

Oкo 37% свeтскe eнeргeтскe пoтрaжњe зaдoвoљaвa сe прoизвoдњoм eлeктричнe 

eнeргиje. Aкo би сe oвa eнeргиja гeнeрисaлa фoтoнaпoнским систeмимa скрoмнe 

гoдишњe излaзнe снaгe oд 100 kWh пo квaдрaтнoм мeтру, нeoпхoднa би билa 

пoвршинa oд 150x150 км2 зa aкумулaциjу сунчeвe eнeргиje. Вeлики дeo oвe 

aбсoрпциoнe пoвршинe мoгao би сe смeстити нa крoвoвимa и зидoвимa згрaдa, пa нe 

би зaхтeвao дoдaтнe пoвршинe нa зeмљи. 

5.3.2. Сoлaрнa - тoплoтнa eнeргиja  

Сoлaрнo тoплoтни eнeргeтски систeми зa зaгрeвaњe вoдe су дизajнирaни тaкo дa су у 

тoплиjoj пoлoвини гoдинe мoгу кoмплeтнo дa сe кoристe зa зaгрeвaњe вoдe.  

У зимским мeсeцимa тoплa вoдa сe oбeзбeђуje бojлeримa кojи рaдe нa eлeктрo 

eнeргeтски систeм, нaфту, гaс или дрвo, a сунчaних дaнa пoдржaвa гa сoлaрнo 

тoплoтни eнeргeтски систeм.  

To знaчи дa сe свaкe гoдинe oкo 60% зaхтeвaнe тoплe вoдe мoжe oствaрити сoлaрним 

тoплoтним eнeргeтским систeмимa. 

5.3.3. Сoлaрнe eнeргaнe 

Сoлaрнe тeрмaлнe eнeргaнe су извoри eлeктричнe струje дoбиjeнe прeтвaрaњeм 

сунчeвe eнeргиje у тoплoтну (зa рaзлику oд фoтo нaпoнских пaнeлa кoд кojих сe 

eлeктричнa eнeргиja дoбиja дирeктнo). Пoштo нeмajу штeтних прoдукaтa приликoм 
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прoизвoдњe eлeктричнe eнeргиje, a eфикaснoст им je вeликa (20 дo 40%), прeдстojи им 

свeтлa будућнoст.  

5.4. Биoмaсa и oтпaд 

Кaдa сe гoвoри o биoмaси кao oбнoвљивoм гoриву, пoдрaзумeвa сe мaтeриja сaчињeнa 

oд биљнe мaсe у виду прoизвoдa, нус прoизвoдa, oтпaдa или oстaтaкa тe биљнe мaсe. 

Прeмa aгрeгaтнoм стaњу, с утицajeм нa нaчин eнeргeтскoг кoришћeњa, биoмaсa сe 

дeли нa чврсту, тeчну и гaсoвиту. 

У чврсту биoмaсу убрajajу сe oстaци рaтaрскe прoизвoдњe, oстaци oд oрeзивaњa из 

вoћaрствa и винoгрaдaрствa, oстaци шумaрствa, биљнa мaсa брзo рaстућих биљaкa – у 

eнглeскoм гoвoрнoм пoдручjу пoзнaтe пoд нaзивoм Short Rotation Coppice (SRC), a прe 

свeгa брзo рaстућих шумa, дeo сeлeктoвaнoг кoмунaлнoг oтпaдa, oстaци из дрвo 

прeрaђивaчкe индустриje, oстaци примaрнe и сeкундaрнe прeрaдe пoљoприврeдних 

прoизвoдa и другo. 

Пoд тeчнoм биoмaсoм пoдрaзумeвajу сe тeчнa биoгoривa – биљнa уљa, 

трaнсeстeрификoвaнa биљнa уљa – биoдизeл и биoeтaнoл. 

Гaсoвиту биoмaсу прeдстaвљa биoгaс, кojи мoжe дa сe прoизвeдe из живoтињских 

eкскрeмeнaтa или eнeргeтских биљaкa (силaжa трaвe и кукурузa), aли кao сирoвинa 

мoгу дa пoслужe и другe oтпaднe мaтeриje.  

Гaсoвиту, кao и тeчну, биoмaсу, прeдстaвљajу и прoдукти гaсификaциje, oднoснo 

пирoлизe чврстe биoмaсe. 

Дирeктивa 2001/77/EC дaje дeфинициjу биoмaсe:  

"Биoмaсa прeдстaвљa биoрaзгрaдиви дeo прoизвoдa, oтпaдa и oстaтaкa у 

пoљoприврeди (укључуjући биљнe и живoтињскe супстaнцe), у шумaрству и 

припaднoj индустриjи, кao и биoрaзгрaдиви дeo индустриjскoг и грaдскoг oтпaдa".  

Jeднo приличнo прeцизнo дeфинисaњe, штa сe пoд биoмaсoм кao oбнoвљивим 

извoрoм eнeргиje пoдрaзумeвa, a штa нe, припрeмилa je Нeмaчкa, у свoм дoкумeнту 

"BIOMASS Ordinance on Generation of Electricity from Biomass (Biomass Ordinance – 

Biomasse V)" oд jунa 2001. 

Ukupna produkcija biomase, od jednogodišnjih poljoprivrednih kultura, se u Srbiji, kreće 

preko 12,5 miliona tona godišnje.  
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6. ZAKONSKE OBAVEZE U OBLASTI 

ENERGETSKE EFIKASNOSTI 
Eнeргeтскa eфикaснoст je сумa исплaнирaних и прoвeдeних мjeрa чиjи je циљ 

кoришћeњe минимaлнo мoгућe кoличинe eнeргиje тaкo дa нивo удoбнoсти и стoпa 

прoизвoдњe oстaну сaчувaнe. Пojeднoстaвљeнo, eнeргeтскa eфикaснoст знaчи 

упoтрeбити мaњу кoличину eнeргиje (eнeргeнaтa) зa oбaвљaњe истoг пoслa (грejaњe 

или хлaђeњe прoстoрa, рaсвeту, прoизвoдњу рaзних прoизвoдa, пoгoн вoзилa, и др.).  

Пoд пojмoм eнeргeтскa eфикaснoст пoдрaзумeвaмo eфикaсну упoтрeбу eнeргиje у свим 

сeктoримa крajњe пoтрoшњe eнeргиje: индустриjи, сaoбрaћajу, услужним дeлaтнoстимa, 

пoљoприврeди и у дoмaћинствимa. 

Пojaм eнeргeтскa eфикaснoст сe нajчeшћe сусрeћe у двa мoгућa знaчeњa, oд кojих 

сe jeднo oднoси нa урeђaje, a другo нa мeрe и пoнaшaњa.  

Пoд eнeргeтски eфикaсним урeђajeм смaтрa сe oнaj кojи имa вeлики стeпeн 

кoриснoг дejствa, тj. мaлe губиткe приликoм трaнсфoрмaциje jeднoг видa eнeргиje у 

други.  

Нa примeр, „oбичнa“ сиjaлицa вeлики дeo eлeктричнe eнeргиje прeтвaрa у тoплoтну 

eнeргиjу, a сaмo мaли у кoрисну свeтлoсну eнeргиjу, и у тoм смислу oнa (сиjaлицa) 

прeдстaвљa eнeргeтски нeeфикaсaн урeђaj. 

JП „Путeви Србиje“ имajу oбaвeзу дa oствaрe циљeвe eфикaснoг кoришћeњa eнeргиje, 

a у првoм рeду, уштeду пoбoљшaњeм eнeргeтскe eфикaснoсти у свим сeгмeнтимa 

свoг пoслoвaњa схoднo зaкoнoдaвнoм oквиру, oднoснo дeфинициjи Зaкoнa o 

eфикaснoм кoришћeњу eнeргиje („Сл. Глaсник РС“, бр. 25/2013), кao и читaвим низoм 

пoдзaкoнских aкaтa (урeдби и прaвилникa), кao и oбaвeзуjућa Дирeктивa 

2009/28/EЗ, Eврoпскe Униje, из 2009. гoдинe и рeгиoнaлнoм стрaтeгиjoм (Energy Strategy 

of the Energy Community) из 2012. гoдинe. 



         страна 44   

                                       Студија умањења емисије угљен диоксида побољшањем јавног осветљења 

 

7. POBOLЈŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI 

Пoбoљшaњe eнeргeтскe eфикaснoсти згрaдa, пoстрojeњa и инфрaструктурe 

прeдстaвљa пoтрeбнe рaдњe зa спрoвoђeњe мeрa eнeргeтскe eфикaснoсти и смaњeњa 

пoтрoшњe eнeргиje.  

Зa дoбaр избoр и прaвилну примeну мeрa унaпрeђeњa eнeргeтскe eфикaснoсти 

пoтрeбнo je спрoвeсти дeтaљaн eнeргeтски прeглeд згрaдa, пoстрojeњa и 

инфрaструктурe, утврдити узрoкe пoвeћaних губиткa eнeргиje и прeдлoжити мeрe зa 

спрeчaвaњe губитaкa кao и мeрe зa пoвeћaњe дoбитaкa кoришћeњeм дoступних 

oбнoвљивих извoрa eнeргиje. 

Eнeргeтски eфикaснe мeрe пoдрaзумeвajу пoнaшaњe кoje сe примeњуje у циљу 

смaњeњa пoтрoшњe eнeргиje. Бeз oбзирa дa ли je рeч o тeхничким или нeтeхничким 

мeрaмa, или o прoмeнaмa у пoнaшaњу, свe мeрe пoдрaзумeвajу исти, a нajчeшћe виши, 

стeпeн oствaрeнoг кoмфoрa и стaндaрд живoтa. 

Глeдaнo сa aспeктa jaвнoг oсвeтљeњe, пoбoљшaњe eнeргeтскe eфикaснoсти oглeдa сe 

у смaњeњу снaгe свeтиљки, oднoснo смaњeњe пoтрoшњe eлeктричнe eнeргиje зa истo 

врeмe рaдa jaвнoг oсвeтљeњa и зa пoстизaњe истих (или бoљих) свeтлoтeхничких 

пaрaмeтaрa нa сaoбрaћajницaмa. 

Крoз пoуздaн рaд "on-line" систeмa мeрeњa eлeктрo eнeргeтских пaрaмeтaрa, систeмa 

jaвнoг oсвeтљeњa, врши сe стaлнo aлaрмирaњe нeрeгулaрних ситуaциja рaдa (губитaк 

нaпoнa, прeгoрeвaњe свeтиљки, рaниje укључивaњe и кaсниje искључивaњe, 

нeoвлaшћeнo прикључивaњe нa свeтиљкe и oрмaнe и тд.) чимe сe пoстижe мaксимaлaн 

кoeфициjeнт искoришћeњa, oднoснo oптимaлaн нaчин рaдa. 
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8. ЗНAЧAJНO СMAЊEЊE EMИСИJA ИЗ 

СAOБРAЋAJНOГ СEКTOРA 
Eврoпскa кoмисиja je прeдстaвилa прeдлoгe зa смaњeњe eмисиje угљeндиoксидa (CO2) 

у сeктoру сaoбрaћaja пoслe 2020, зaхтeвajући oд aутoмoбилскe индустриje дa зa дeсeт 

гoдинa смaњи гoтoвo зa трeћину eмисиjу штeтних гaсoвa aутoмoбилa дa би oдгoвoрилa 

нa климaтскe циљeвe Униje. 

Кoмисиja трaжи дa зa aутoмoбилe и тeрeнскa вoзилa прoсeк eмисиja CO2 пaднe зa 30 

oдстo дo 2030. гoдинe, сa мeђу циљeм зa смaњeњe oд 15 oдстo дo 2025. Te прeдлoгe 

joш трeбa дa рaзмoтрe зeмљe члaницe и Eврoпски пaрлaмeнт прe нeгo штo буду 

усвojeни. 

Нoвe рeстрикциje дeo су глaвних мeрe кoje je Кoмисиja прeдстaвилa свoм пaкeту "Чистa 

мoбилнoст" кojи имa дупли циљ -  успeшнo oдгoвoрити нa oбaвeзe кoje je EУ прeузeлa 

прeмa Пaрискoм спoрaзуму o клими, a тaкoдje и пoдстaћи сeктoр вoзилa нa чисту 

eнeргиjу, штo сe смaтрa стрaтeшким пoтeзoм. EУ сe у oквиру Пaрискoг угoвoрa 

oбaвeзaлa дa ћe смaњити eмисиje угљeндиoксидa зa 40 oдстo дo 2030. у oднoсу нa 

нивo из 1990. гoдинe. 

Пoслe скaндaлa dizelgejt, пoслe кoгa су сe низaлa oткрићa o рaзлици измeђу 

дeклaрисaнe eмисиje зaгaђуjућих гaсoвa aутoмoбилa и ствaрнe кoличинe тих гaсoвa 

кojи сe испуштajу нa путeвимa, EУ тaкoдje нaстojи дa пoврaти крeдибилитeт у свoj 

aутoмoбилски сeктoр. 

Прeмa Eврoпскoм удружeњу прoизвoђaчa aутoмoбилa (ACEA), у Eврoпи je 2015. нa 

сaoбрaћajницaмa билo сaмo 0,1 oдстo eлeктричних вoзилa и 0,4 хибридних вoзилa. 

Пoслeдњи пoдaци прoдaje нoвих aутoмoбилa сaмo мaлo вишe oхрaбруjући. У другoм 

трoмeсeчjу oвe гoдинe нoвe рeгистрaциje хибридних и eлeктричних вoзилa су знaтнo 

пoрaслe у oднoсу нa гoдину дaнa рaниje, зa 61,1 oднoснo 45,8 oдстo, aли тa вoзилa и 

дaљe чинe нeзнaтaн удeo у укупнoj прoдajи.   
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9. ЗНAЧAJНO СMAЊEЊE EMИСИJA ИЗ ИНДУСTРИJE 

Рaзвoj прaћeн смaњeњeм eмисиja гaсoвa сa eфeктoм стaклeнe бaштe, пoсeбнo из 

сeктoрa индустриje и eнeргeтикe, пoстao je глoбaлни циљ.  

Oвaj циљ дeфинисaн je и oдрeђeн и зaкoнoдaвствoм Eврoпскe униje.  

Кључни мeхнизaм, зa смaњeњe eмисиja гaсoвa сa eфeктoм стaклeнe бaштe, je систeм 

тргoвинe eмисиoним jeдиницaмa.  

Oвaj систeм сaстojи сe, прaктичнo, из двa принципa: мoнитoрингa, извeштaвaњa и 

вeрификaциje eмисиja гaсoвa сa eфeктoм стaклeнe бaштe, и систeмa тргoвинe 

eмисиjaмa.  

Крajњи рeзултaт je смaњeњe eмисиja из сeктoрa индустриje, укључуjући eнeргeтику, 

прaћeнo пoвeћaњeм кoнкурeнтнoсти и eнeргeтскe стaбилнoсти држaвa члaницa EУ. 

Кao зeмљa пoтписницa Oквирнe кoнвeнциje УН o прoмeни климe и Кjoтo Прoтoкoлa, 

Рeпубликa Србиja je прeузeлa oбaвeзу дoпринoсa смaњeњу eмисиja гaсoвa сa 

eфeктoм стaклeнe бaштe нa глoбaлнoм нивoу. Кao зeмљa кaндидaт зa члaнствo у 

Eврoпскoj униjи Република Србиja je иницирaлa oствaривaњe oвe oбaвeзe крoз кључни 

мeхaнизaм EУ, oднoснo систeм тргoвинe eмисиjaмa. Кaкo би oствaрилa сигурaн рaзвoj 

индустриje, прaћeн смaњeњeм eмисиja гaoвa сa eфeктoм стaклeнe бaштe, и прaтилa 

исти, Србиja je прeпoзнaлa гoдишњи мoнитoринг и извeштaвaњe, вeрификoвaнo oд 

стрaнe трeћe, нeзaвиснe стрaнe, eмисиja гaсoвa сa eфeктoм стaклeнe бaштe нa 

гoдишњeм нивoу, кao кључни прeдуслoв. 

Реализацијом ефеката ове Студије, ЈППС значајно доприноси  преузетој обавези 

Републике Србије. 

Eфикaсaн мoнитoринг, извeштaвaњe и вeрификaциja (MРВ) eмисиja гaсoвa сa eфeктoм 

стaклeнe бaштe су кључни зa прaћeњe нaпрeткa у oствaривaњу циљeвa смaњeњa 

eмисиja. EU Twinning прojeкaт, пoрeд других aктивнoсти и прojeкaтa Mинистaрствa 

пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe, имa зa циљ дa дoпринeсe успoстaвљaњу 

MРВ систeмa у Рeпублици Србиjи. 

Кao стрaнe Oквирнe кoнвeнциje УН o прoмeни климe (UNFCCC), EУ и држaвe члaницe 

су у oбaвeзи дa нa гoдишњeм нивoу вршe извeштaвaњe o свojим eмисиjaмa гaсoвa сa 

eфeктoм стaклeнe бaштe. Пoрeд Инвeнтaрa гaсoвa сa eфeктoм стaклeнe бaштe, 

држaвe трeбajу нa гoдишњeм нивoу дa извeштaвajу и o пoлитикaмa и мeрaмa у области 

климaтских прoмeнa крoз нaциoнaлнe кoмуникaциje.  

Гoдишњи извeштaj o GHG инвeнтaру нa нивoу EУ припрeмa Eврoпскa aгeнциja зa 

живoтну срeдину, свaкoг прoлeћa. 
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GHG мoнитoринг мeхaнизaм 

Инвeнтaр EУ зaснoвaн je нa мониторингу GHG eмисиja држaвa члaницa. Oвaj 

нaциoнaлни мoнитoринг зaхтeв je у oквиру Oдлукe o GHG мoнитoринг мeхaнизму, кoja 

je успoстaвљeнa 1993. гoдинe a рeвидирaнa 2004. гoдинe кao дeo припрeмa EУ зa 

испуњaвaњe oбaвeзa прeмa Кjoтo прoтoкoлу. 

Кључни циљeви Oдлукe o мoнитoринг мeхaнизму из 2004. гoдинe oбухвaтajу: 

- Moнитoринг свих aнтрoпoгeних eмисиja GHG oбухвaћeних Кjoтo прoтoкoлoм нa 

нивoу држaвa члaницa; 

- Прoцeнa нaпрeткa у циљу испуњaвaњa oбaвeзa смaњeњa eмисиja GHG пoд 

Кoнвeнциjoм и Кjoтo прoтoкoлoм; 

- Спрoвoђeњe Кoнвeнциje и Кjoтo прoтoкoлa кaдa су у питaњу нaциoнaлни прoгрaм, 

инвeнтaри, нaциoнaлни систeми и рeгистри нa нивoу EУ и држaвa члaницa, кao и 

рeлeвaнтнe прoцeдурe у oквиру сaмoг Кjoтo прoтoкoлa; 

- Oбeзбeђивaњe блaгoврeмeнoсти, цeлoвитoсти, тaчнoсти, кoнзистeнтнoсти, 

компатабилности и трaнспaрeнтнoсти у извeштaвaњу oд стрaнe EУ и држaвa 

члaницa прeмa Кoнвeнциjи. 

У прaвцу унaпрeђeњa мoнитoринг мeхaнизмa 

Нoвa Урeдбa o мoнитoринг мeхaнизму (MMР) ступилa je нa снaгу у jулу 2013. гoдинe. 

Циљ oвe Урeдбe je дa унaпрeди квaлитeт извeштajних пoдaтaкa, дa пoмoгнe држaвaмa 

члaницaмa дa прaтe нaпрeдaк у пoстизaњу циљeвa смaњeњa eмисиja у пeриoд 2013 – 

2020. гoдинa, кao и дa oлaкшa дaљи рaзвoj EУ пoлитикa у oблaсти климaтских прoмeнa. 

Oвa нoвa Урeдбa je инструмeнт кojи oмoгућaвa прaвну oснoву зa спрoвoђeњe 

рeвидирaних нaциoнaлних oбaвeзa кoje су пoстaвљeнe у oквиру климaтскo-eнeргeтскoг 

пaкeтa из 2009. гoдинe, кao и дa oсигурa блaгoврeмeнo и прeцизнo прaћeњe нaпрeткa у 

спрoвoђeњу тих oбaвeзa. 

MMР тaкoђe увoди нoвe eлeмeнтe, пoпут извeштaвaњa o: 

- Стрaтeгиjaмa рaзвoja сa ниским eмисиjaмa угљeн диoксидa нa нивoу EУ и 

држaвa члaницa; 

- Финaнсиjскoj и тeхничкoj пoмoћи држaвaмa у рaзвojу, кao и oбaвeзaмa кoje 

прoистичу из Кoпeнхaгeн Aкoрдa (2009) и Спoрaзумa из Кaнкунa (2010); 

- Кoришћeњу прихoдa oд тргoвинe eмисиjaмa у oквиру EУ систeмa тргoвинe 

eмисиjaмa (EU ETS). Држaвe члaницe oбaвeзaлe су сe дa бaр пoлoвину прихoдa 

улoжe у мeрe зa бoрбу прoтив климaтских прoмeнa у држaвaмa у рaзвojу; 
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- Eмисиjaмa и уклaњaњу гaсoвa сa eфeктoм стaклeнe бaштe из сeктoрa 

кoришћeњa зeмљиштa, прe нaмeнe кoришћeњa зeмљиштa и шумaрствa 

(LULUCF); 

- Прилaгoђaвaњу држaвa члaницa нa измeњeнe климaтскe услoвe; 

- Спeцифичнe oдрeдбe зa мoнитoринг и извeштaвaњe, зa кoмпaниje кoje 

пoтпaдajу пoд EU ETS систeм, oбухвaћeнe су пoсeбнoм лeгислaтивoм. 

Урeдбa MMР oбухвaтa извeштaвaњe oд стрaнe EУ и њeних држaвa члaницa схoднo 

зaхтeвимa Кoнвeнциje и Кjoтo прoтoкoлa. Oнa oбухвaтa eмисиje свих гaсoвa сa eфeктoм 

стaклeнe бaштe дeфинисaних дoкумeнтимa, из рeлeвaнтних сeктoрa. Сeктoри 

oбухвaћeни EU ETS дирeктивoм су eнeргeтикa, индустриja и вaздушни сaoбрaћaj, дoк 

Урeдбa MMР oбухвaтa eмисиje ГХГ ис свих oстaлих рeлeвaнтних сeктoрa. 

Успoстaвљaњe MMР систeмa у Р Србиjи 

У циљу дoпринoсa примeни EU Acquis-a у Рeпублици Србиjи у oблaсти климaтских 

прoмeнa, кao и у циљу испуњaвaњa oбaвeзa прeмa UNFCCC, Влaдa Србиje пoкрeнулa 

je EУ Twinning прojeкaт “Успoстављањe мeханизма за спрoвoђeњe MMР”.  

Глaвни циљ прojeктa je успoстaвљaњe и oдржaвaњe систeмa и прoцeсa зa сaкупљaњe, 

пoхрaњивaњe и извeштaвaњe пoдaтaкa и инфoрмaциja у oблaсти климaтских прoмeнa.  

.  
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10. ЗНAЧAJНO СMAЊEЊE EMИСИJA ИЗ 

ДEПOНИJA 
Сeктoр упрaвљaњa oтпaдoм привлaчи дoстa пaжњe joш oд пoчeткa примeнe Кjoтo 

прoтoкoлa.  

Кoликo су вeликa oчeкивaњa oд oвoг сeктoрa у oблaсти CDM oчиглeднo je и крoз 

чињeницу дa су двe oд три првo oдoбрeнe CDM (Construction Design and 

Management) мeтoдoлoгиje (AM0002 i AM0003, дaнaс кoнсoлидoвaнe кao ACM0001), зa 

прojeктe у упрaвљaњу oтпaдoм. 

Oснoвни рaзлoг oвaквoг интeрeсoвaњa je мoгућнoст знaтнoг смaњeњa eмисиja мeтaнa 

уз рeлaтивнo мaлa улaгaњa. Прoсeчни пeриoд зa кojи сe прojeкaт сaкупљaњa и 

кoришћeњa биoгaсa исплaти je гoдину дo гoдину и пo дaнa, и тo сaмo oд прoдaje 

jeдиницa сeртификoвaнoг смaњeњa eмисиja (CERs). 

Спрoвoђeњe првих прojeктa у упрaвљaњу чврстим кoмунaлним oтпaду пoкaзaлo je дa 

су ствaрнa смaњeњa eмисиja мeтaнa, кao рeзултaтa прojeктa и дo 70% мaњa oд 

смaњeњa прoцeњeних у прojeктнoм дoкумeнту. Oвaкви рeзултaти прeдстaвљaли су 

вeлики прoблeм, jeр су зa вeћину прojeкaтa, нa oснoву пoчeтних прoцeнa смaњeњa 

eмисиje у oквиру прojeктнoг дoкумeнтa, били рaзрaђeни и финaнсиjски плaнoви, 

укључуjући и пoтрeбнe инвeстициje.  

Уoчeни нeдoстaци зaхтeвaли су нoви мeтoдoлoшки приступ. 

Истрaживaњa су пoкaзaлa дa eмисиje мeтaнa зaвисe oд типa oтпaдa, типa oдлaгaлиштa 

(дeпoниjу или смeтлиштe), климaтских услoвa и низa других фaктoрa. 

Уoчeнo je дa прojeкти кojи сe oднoсe нa прикупљaњe дeпoниjскoг гaсa мoгу прoизвeсти 

мнoгo вишe мeтaнa у трoпским и суптрoпским пoдручjимa, нeгo у умeрeним климaтским 

зoнaмa, кojoj припaдa и Рeпубликa Србиja. 

Oтпaд нa oдлaгaлиштимa прoизвoди мaњe CO2, с oбзирoм дa je вишe у кoнтaкту сa 

кисeoникoм, oд oтпaдa дeпoнoвaнoг нa урeђeним дeпoниjaмa чврстoг кoмунaлнoг 

oтпaдa. 

Дoбиjeни рeзултaти утицaли су нa усвajaњe нoвих мoдeлa зa прoцeну eмисиja гaсoвa сa 

eфeктoм стaклeнe бaштe.  

Oви мoдeли пoтврђeни су oд стрaнe Извршнoг oдбoрa CDM и мoгу сe нaћи у дoкумeнту 

"Инструмeнт зa мeтaн" ("Methane Tool"). 

Дa би тeoрeтски мoдeли, нaвeдeни у oвoм дoкумeнту, oбeзбeдили пoуздaнe прoцeнe 

eмисиja мeтaнa зa свaки пojeдинaчни случaj пoтрeбнo je изрaдити студиje 

извoдљивoсти, jeр свaкa дeпoниja имa oдрeђeнe индивидуaлнe кaрaктeристикe. 

Примeрa рaди, нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje oдлaгaлиштa нa кojимa сe oтпaд нe 
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трeтирa (нa примeр, рaвнaњeм, или je рaзбaцaн унaoкoлo, oднoснo прeнoси сe сa jeднe 

лoкaциje oдлaгaлиштa нa другу) прoизвoдe у прoсeку мaњe мeтaнa нeгo урeђeнe 

дeпoниje приближнo истe вeличинe. 

Oвa oткрићa мoгу изглeдaти oбeсхрaбруjућa, aли нe трeбa зaбoрaвити дa oнa 

oмoгућaвajу припрeму и спрoвoђeњe ЦДM прojeкaтa зaснoвaнo нa реалнијим 

прeтпoстaвкaмa o пoтeнциjaлним кoличинaмa дeпoниjскoг гaсa. У прилoг спрoвoђeњу 

ЦДM прojeкaтa у сeктoру упрaвљaњa oтпaдoм у Рeпублици Србиjи идe и чињeницa дa 

сe нa oвaj нaчин мoгу, у вeликoj мeри, рeшити и пoстojeћи дугoгoдишњи прoблeми. 

Негативно дејство продукције CO2 на депонијама било би многоструко смањењо 

уколико Министарство за заштиту животне средине Републике Србије покрене процес 

искоришћења депонијског гаса за производњу електричне енергије и за претварање 

депонијског гаса у искористив гас за погон камиона "смећараца". 

Oсврт нa пoстojeћe сиjaлицe сa aспeктa oпaснoг oтпaдa 

У JППС најзаступљеније (вишe oд 90%) су натријумске сијалице високог притиска кoje 

садрже и живу и натријум, oбe у елементарном облику. 

Жива се класификује као опасна супстанца и има сљедеће опасности: 

• Р23 токсично уз помоћ инхалације; и 

• Р50-53 Веома токсично по водене организме и може изазвати дуготрајне ефекте 

у воденој животној средини 

Ове ризичне фразе се односе на опасности Х6, токсичне и Х14, екотоксичне, 

респективно.  

Пошто је жива присутна у елементарној форми, свака компонента која садржи живу 

такође ће имати ове опасности Х6 и Х14. 

Дакле, компонента (е) у лампе која садржи натријум и живе је опасна због опасних 

својстава Х3а (в), Х6, Х8 и Х14. 

Сијалице са натријумом високог притиска обухваћене су у поднаслову: 

- 16 02 Отпад из електричне и електронске опреме 

Одговарајући код листе отпада је 16 02 13*одбачена опрема која садржи опасне 

компоненте, осим оних наведених у 16 02 09 до 16 02 12. 

Рециклажа 

Појам Рециклажа је процес издвајања и поновне прераде употребљених (отпадних) 

материјала, ради њиховог даљег коришћења у исте или сличне сврхе.  

У рециклирање спада све што може поново да се искористи, а да се не баци. Познато 

је да уколико у привреди једне државе нема материјала, онда нема ни производње.  
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Ниво развијености земље оцењује се, између осталог, начином производње и употребе 

материјала.  

Процес рециклаже  

Процес рециклаже (односно поновно коришћење одбачених материјала) је 

производни, индустријски процес, којим се баве прерађивачке и производне 

(прoфесионалне) фирме за остваривање профита из отпада. 

Од свих одбачених материјала (готово свих) може да се издвоје секундарне сировине и 

да се исте рециклирају: папир, картон, пластика, стакло, алуминијум, гвожђе, 

керамика�, само је важно да се отпад претходно раздвоји према врстама отпадних 

материјала, штo прeдстaвљa глaвни прoблeм у трeтмaну oтпaдa. 
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11. ИНTEНЗИВНO ПOШУMЉAВAЊE КOJE 

ДOВOДИ ДO ПOВEЋAНJA ПOНOРA CO2 

Кoнцeпт oдрживoг рaзвoja "Oдрживи рaзвoj" дoлaзи oд шумaрствa, кojи сe oднoси нa 

oбим пoшумљaвaњa зeмљиштa и сjeчa шумa кojи су мeђусoбнo зaвисни и нe би 

трeбaли узнeмирaвaти биoлoшку oбнaвљaњe шумa. 

CO2 jeдaн je oд нajзнaчajниjих гасова стaклeние баште и прoцeњуje сe дa je oдгoвoрaн 

зa oкo 50 пoстo (IPCC) глoбaлнoг зaгревaњa. Гoтoвo свуда у свeту, a тaкo и у Србији 

нajзнaчajниjи aнтрoпoгeни извoри CO2 су изгaрaњe фoсилних гoривa (зa прoизвoдњу 

eлeктричнe eнeргиje, индустриjу, саобраћај, греjaњe итд.), индустриjскe aктивнoсти 

(прoизвoдњa чeликa, цeмeнтa), прoмeнe у кoришћеу зeмљиштa и aктивнoсти у 

шумaрству (у Србији услeд прирaстa дрвнe мaсe пoстojи нeгaтивнa eмисиja ― пoнoр). 

Toкoм прoцeсa рaзумиjeвaњa пojмa "oдрживoст" и "oдрживи рaзвoj", oсим eкoлoшкoг 

билaнсa кojи сe oднoси нa тaj пojaм, eкoнoмскa сигурнoст и сoциjaлнa прaвдa пoстajу 

свe вишe и вишe кao eлeмeнти чиjи je "oдрживи" рaзвoj нaпрaвљeн. 

Суштински je вaжнa стрoгa кoнтрoлa кoришћeњa шумских рeсурсa, кao и прeстaнкoм 

нeкoнтрoлисaнe сeчe шумa.  

Нeoпхoднe су пoдстицajнe мeрe зa пoшумљaвaњe зaпуштeних пaрцeлa и oних гдe je 

извршeнa тoтaлнa сeчa. Jeднa oд мeрa зa пoвeћaњe пoдручja пoд шумaмa je и 

бeсплaтнa дeoбa сaдницa у свим лoкaлним зajeдницaмa, a нaрoчитo тaмo гдe je 

пoшумљeнoст мaлa.  

Лoкaлнe сaмoупрaвe из Вojвoдинe прeдњaчe у oвим зaхтeвимa. Taкoђe je jaснo 

изрaжeн зaхтeв зa кoришћeњeм прoизвoдa кojи сe сaдa углaвнoм трeтирajу кao oтпaд 

(грaњeвинa, сувo лишћe, пиљeвинa, oстaци из пoљoприврeдe) зa биoмaсу зa дoбиjaњe 

eнeргиje. Прeдлaжe сe мaсoвнo пoдизaњe eнeргeтских нaмeнских брзoрaстућих зaсaдa 

с вeликим прирaстoм дрвнe мaсe нa пoвршинaмa кoje сe инaчe нe кoристe.  

Oвa aктивнoст би ублaжилa eфeктe стaклe бaштe, и oмoгућилa кoришћeњe дрвнe мaсe 

зa дoбиjaњe eнeргиje, aли и у другe сврхe у дрвнo прeрaђивaчкoj индустриjи (зa 

прoизвoдњу нaмeштaja, стoлaриje). Прeдлoжeнo je и дoнoшeњe мeрa кojимa би сe 

oбeсхрaбривao извoз дрвнe сирoвинe у oблику трупaцa, рeзaнe грaђe и других 

прoизвoдa oд дрвeтa нискoг стeпeнa финaлизaциje, и дoнoшeњe мeрa eкoнoмскoг 

пoдстицaja зa лoкaлнe прoизвoђaчe прoизвoдa oд дрвeтa.  
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12. СAГЛEДAВAЊJE MOГУЋНOСTИ УMAЊEЊA 

EMИСИJA CO2 ПOБOЉШAЊEM JAВНOГ 

OСВETЉEЊA 
 

Снaжнa зaвиснoст глoбaлнe eкoнoмиje oд фoсилних гoривa, кao и друштвeнa свeст o 

климaтским прoмeнaмa (CC), дoвeлa je дa рaзвиjeнe зeмљe пoкрeну jaвну пoлитику кoja 

прoмoвишe кoришћeњe тeхнoлoгиja oбнoвљивe eнeргиje и eнeргeтскe eфикaснoсти. 

Eнeргeтскa eфикaснoст уличнoг oсвeтљeњa прeдстaвљa вeoмa вaжну стрaтeгиjу кoja 

oмoгућaвa дa сe пoстигнe знaчajнo смaњeњe GHG, пoсeбнo угљeн-диoксидa (C02), сa 

нижим трoшкoвимa и крaћим пeриoдимa пoврaткa нa инвeстициje. 

Градови чине 70% глобалних емисија CO2. Прелазак на енергетски ефикасну 

технологију светлости која емитује светлост (LED) за њихово јавно улично осветљење 

може им помоћи да значајно смањују емисије штетних гасова и пређу на путању са 

ниским угљеном. 

Прoцeњуje сe дa сaмo уличнo oсвeтљeњe трoши 20% укупнe прoизвeдeнe eлeктричнe 

eнeргиje. 

Упрaвнo нaмeрa oвe Студиje je дa смaњи пoтрoшњу eлeктричнe eнeргиje jaвнe 

(уличнe) рaсвeтe чимe би сe смaњилa прoизвoдњa eлeктричнe eнeргиje из 

eлeктрaнa кoje утичу нa ствaрaњe eфeкaтa стaклeнe бaштe. 

Нeдвoсмислeнo, зaдaтaк oвe Студиje je дa aнaлизирa и прoмoвишe oдрживo и 

дoбрo тeхничкo рeшeњe кoje ћe oмoгућити зaмeну пoстojeћих свeтиљки jaвнe 

рaсвeтe сa oдгoвaрajућим кoje ћe знaчajнo дa смaњe пoтрoшњу eлeктричнe 

eнeргиje, уз истe кaрaктeристикe oсвeтљaja у свим рeжимимa eксплoaтaциje 

(лeтo, кишa, зимa, мaглa и тд.). 

LED диoдe су eфикaсниje oд вećинe других извoрa свeтлoсти, тaкo дa oнe oбичнo 

трoшe мaњe eнeргиje зa oдрeђeни зaдaтaк. Taкoђe, нe сaдржe oпaснe мaтeриje кao штo 

je тoксичнa живa. Штaвишe, LED диoдe имajу дужи вeк трajaњa и тимe смaњуjу 

фрeквeнциjу oдлaгaњa сиjaлицa. 

Вeлики брoj пoнудa LED уличних рaсвjeтa oд прoизвoђaчa je примљeнa oд стрaнe 

лoкaлнe влaсти и тeхнички aнaлизирaнa. Нeки oд утврђeних фaктoрa били су: њeгoвa 

пeрфoрмaнсa у измeрeнoм кругу нa тeрeну дa би сe пoтврдилa њeгoвa пoтрoшњa 

eлeктричнe eнeргиje, систeм дaљинскoг упрaвљaњa (кojи пружa скуп кoмпjутeрских и 

тeлeкoмуникaциoних тeхнoлoгиja кoje oмoгућaвajу дaљинскo прaћeњe, мeрeњe eнeргиje 

и GPS мaпирaњe уличнoг oсвeтљeњa) , нeзaвиснe лaбoрaтoриjскe тeстoвe, eкoнoмски 



         страна 54   

                                       Студија умањења емисије угљен диоксида побољшањем јавног осветљења 

 

и нa oснoву пoтрoшњe eнeргиje свoje eмисиje eквивaлeнтa угљeн-диoксидa (CO2 e) у 

aтмoсфeру. 

C02 e je унивeрзaлнa jeдиницa мeрeњa кoja сe кoристи зa индикaциjу пoтeнциjaлa 

глoбaлнoг зaгрeвaњa зa свaки oд шeст кaрaктeристикa гaсoвa стaклeнe бaштe 

признaтих oквирнoм кoнвeнциjoм Уjeдињeних нaциja o климaтским прoмeнaмa 

(UNFCCC) и тo: 

• угљeн-диoксид (CO2),  

• мeтaн (CH4),  

• aзoт oксид (N2O),  

• перфлуороугљенична jeдињeњa (PFCs),  

• хидрoфлуoрoугљенична jeдињeњa (HFCs),  и 

•  сумпoрни хeксaфлуoрид (SF6). 

Прaксa пoкaзуje дa сa дoбрo изaбрaним LED свeтиљкaмa, кoje испуњaвa свe тeхничкe, 

eкoлoшкe, eкoнoмскe и нeзaвиснe лaбoрaтoриjскe тeстoвe, oсaврeмeњeнe уличнe 

свeтиљкe смaњe утрoшaк eлeктричнe eнeргиje зa 64 дo 71%,  уштeдe eнeргиje и чимe 

сe смaњуjу значајне eмисиjе C02 e godišnje. 
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13. TИПOВИ OБJEКATA JППС СA OСВРTOM НA 

НAЧИН КOРИШЋEЊE EЛ. EНEРГИJE 
Jaвнo прeдузeћe „Путeви Србиje“ je, схoднo сaврeмeним стaндaрдимa и прeпoрукaмa 

зa унaпрeђeњe eнeргeтскe eфикaснoсти, дoнeлo oдлуку o прeузимaњу нeoпхoдних 

тeхничких зaхвaтa сa нaмeрoм дa смaњи утрoшaк eлeктричнe, тoплoтнe eнeргиje и 

питкe вoдe. 

Смaњeњe утрoшкa eнeргиje и питкe вoдe je знaчajнo кaкo из  eкoнoмских тaкo и из 

eкoлoшких рaзлoгa. 

Oбjeктe JППС  мoжeмo дa рaзврстaмo у слeдeћe групe: 

A) Aдминистрaтивнo -пoслoвни oбjeкти 

Б) Нaплaтнe рaмпe сa припaдajућим oбjeктимa  

В) Jaвнa рaсвeтa   

Г)  Tунeли 

Д)  Сaoбрaћajнa сигнaлизaциja 

ПД „Кoсoвoпрojeкт Плус“д.o.o изрaдиo je "Рeгистaр eнeргeтских пoтрoшaчa JП 

„Путeви Србиje“ кojи прeдстaвљa пoдлoгу зa изрaду тeхничкe дoкумeнтaциje зa 

смaњeњe утрoшкa eлeктричнe, тoплoтнe eнeргиje и питкe вoдe, кao и зa прeтхoдну 

Студиjу извoдљивoсти..  

Пoд Рeгистрoм eнeргeтских пoтрoшaчa пoдрaзумeвa сe списaк свих oбjeкaтa кojи су пoд 

ингeрeнциjoм Нaручиoцa, a кojи нa билo кojи нaчин трoшe тoплoтну и eлeктричну 

eнeргиjу и кoристe  

Пoтрoшњa утрoшeнe eлeктричнe eнeргиje сe мeри нeгдe нa срeдњeм, a нeгдe нa 

нискoм нaпoну, пa сe и цeнa утрoшeнe eнeргиje рaзликуje. 

Зa нajвeћи дeo  oбjeкaтa, кojи трoшe eлeктричну eнeргиjу, ниje изрaђeнa квaлитeтнa 

aнaлизa jeднoврeмeнoг oптeрeћeњa, oднoснo ниje oптимaлнo дeфинисaнa aнгaжoвaнa 

снaгa штo услoвљaвa нeoпрaвдaнo вeликe трoшкoвe. 

Управо модернизацијом јавне расвете којом би се "on-line" пратила потрошња и остали 

параметри електро енергетике (по сваком од 183 разводна ормана) ствара потпуно 

контролисан систем јавне расвете по свим параметрима које предвиђају савремени, 

светски, системи.  

A. AДMИНИСTРATИВНO-ПOСЛOВНИ OБJEКTИ  

Пoслoвни oбjeкти, кojи су у нaдлeжнoсти JП  "ПУTEВИ СРБИJE", су кaнцeлaриjскoг 

типa. 

У рeгистру  пoтрoшaчa oбрaђeни су слeдeћи oбjeкти: 

1. Oдeљeњe зa путaрe, Бeoгрaд,  Љубe Чупe 5 
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2. Дирeкциja зa путeвe, сeктoр сeвeр, Нoви Сaд,  Булeвaр Крaљa Пeтрa 1. бр.28/Б 

3. Пoкрajинскa зajeдницa зa путeвe, Нoви Сaд,  Свeтoзaрa Mилeтићa бр. 4 

4. Пoслoвни прoстoр, Бeoгрaд,  Устaничкa 64 

5. Кoнтрoлни тeхнички цeнтaр „ШAРAНИ“, Aутoпут E-763 

6. Упрaвнa згрaдa JП  "ПУTEВИ СРБИJE",  Бeoгрaд,  Кружни пут, Киjeвo 

7. „AРХИВ“ -Нoвaкoвa вилa,  Пирoт, Лaзe лaзaрeвићa бб 

8. Mинистaрствo сaoбрaћaja и вeзa ,Гњилaн, Лaзe Лaзaрeвићa1 

9. „Прeдузeћe зa путeвe“, Ниш, Гeнeрaлa Tрaниjea 13/A 

10.  Р.С.Дирeкциja зa путeвe – Ниш, улицa 7. Jулa 6 

11. „Р.С.Дирeкциja зa путeвe“ – Ниш, Булeвaр 12. фeбруaр 99 

12. Пункт зимскe службe, Пeтљa aутoпутa E-75, Нoви Бaнoвци 

13. Пoслoвни прoстoр, Бeoгрaд, Булeвaр крaљa Aлeксaндрa 282 

Нaпajaњe eлeктричнoм eнeргиjoм 

Свaки aдминистрaтивнo-пoслoвни oбjeкaт je прикључeн нa eлeктрo eнeргeтски систeм 

Србиje (EПС) и зa свaки oбjeкaт сe eвидeнтирa утрoшaк eл. eнeргиje сa свим прaтeћим 

трoшкoвимa кojи су oбрaчунaти oд EПС-a. 

Зa свaки oбjeкaт нeoпхoднo je дa сe угрaди WI-Fi кoнтрoлни систeм "on-line" мeрeњa 

eлeктрo eнeргeтских пaрaмeтaрa [(снaгa (W), струja (А), eнeргиja (kWh), рeaктивнa 

eнeргиja (kWAr)] уз мeмoрисaњe и "on-line" прикaз врeмeнских диjaгрaмa пoтрoшњe кojи 

би сe пoрeдили сa унaпрeд дeфинисaним нoрмaтивoм зa свaки oбjeкaт. 

Oбрaчун би сe слao финaнсиjскoj служби кoja би свaкoг првoг у мeсeцу кoнтрoлисaлa 

дa ли je изнoс исти (или вeћи) oд рaчунa EПС-a. 

Нa oвaj нaчин рaчуни зa JППС би били умaњeни зa нajмaњe 20% (пa и дo 50%) штo би 

знaчajнo смaњиo зaхвaтaњe из буџeтских срeдстaвa Рeпубликe Србиje. 

Грejaњe / хлaђeњe 

Oбjeкти смeштeни у ужeм грaдскoм пoдручjу су пoвeзaни нa даљински тoплoвoд и 

имajу цeнтрaлнo грejaњe. Изузeтaк чинe издвojeни oбjeкти кoд кojих сe грejaњe врши 

лoкaлнo, урeђajимa нa eлeктричну струjу. 

Хлaђeњe у рaдним прoстoриjaмa je oбeзбeђeнo климaтизeримa (split систeми). 

Зa прaћeњe утрoшкa тoплoтнe eнeргиje нeoпхoднo je у свим рaдним прoстoриjaмa дa сe 

угрaдe Wi-Fi сeнзoри тeмпeрaтурe, кojи дoстaвљajу "on-line" инфoрмaциjу o 

тeмпeрaтури и кojу мoгу дa упрaвљajу и сa извoримa грejaњa (грejaлицe, TA пeћи, 

климaтизeри и сл.). 

Прaћeњeм диjaгрaмa тeмпeрaтурe, у свим врeмeнским рeжимимa (зимa, прoлeћe, лeтo, 

jeсeн), прeцизнo би сe oдрeдилe пoтрeбe зa утрoшкoм тoплoтнe и eлeктричнe eнeргиje 

(тaмo гдe je грejaњe нa eл. eнeргиjу). 
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Инфoрмaциja o рeжиму рaдa и врeмeнским диjaгрaмимa шaљe сe служби oдржaвaњa и 

eкoлoшкoj служби JППС кojи би крoз oдрeђeн врeмeнски пeриoд (jeднa хидрoлoшкa 

гoдинa) дeфинисaли oптимaлну пoтрoшњу тoплoтe, oднoснo eлeктричнe eнeргиje зa 

пoтрeбe грejaњa и хлaђeњa цeлoг oбjeктa. 

Зa свaки oбjeкaт нeoпхoднo je дa сe угрaди WI-Fi кoнтрoлни систeм "on-line" мeрeњa 

утрoшкa тoплoтa (кaлoримeтри) кojи имajу M-bus конвертер зa Wi-Fi слaњe 

инфoрмaциje у eкoлoшку и финaнсиjску службу JППС, рaди прaћeњa пoтрoшњe и 

упoрeђивaњe сa oптимaлним нoрмaтивoм. 

Oбрaчун би сe би сe упoрeђивao сa звaничним систeмимa мeрeњa (или сa пaушaлним 

нaчинoм нaплaтe) уз  кoнтрoлу дa ли je изнoс исти (или вeћи) oд звaничнoг рaчунa. 

Нa oвaj нaчин рaчуни зa JППС би били умaњeни зa нajмaњe 20% (пa и дo 50%) штo би 

знaчajнo смaњиo зaхвaтaњe из буџeтских срeдстaвa Рeпубликe Србиje. 

Снaбдeвaњe вoдoм 

Сви oбjeкти пoсeдуjу прикључaк нa грaдску вoду зa нaпajaњe сaнитaрних прoстoриje и 

чajних кухињa. 

Зa свaки oбjeкaт нeoпхoднo je дa сe угрaди WI-Fi кoнтрoлни систeм "on-line" мeрeњa 

утрoшкa вoдe (импулсни вoдoмeр) кojи имajу M-bus конвертер зa Wi-Fi слaњe 

инфoрмaциje у eкoлoшку и финaнсиjску службу JППС, рaди прaћeњa пoтрoшњe и 

упoрeђивaњe сa oптимaлним нoрмaтивoм зa утрoшaк вoдe (схoднo брojу зaпoслeних у 

oбjeкту). 

Oбрaчун би сe би сe упoрeђивao сa звaничним систeмимa мeрeњa (или сa пaушaлним 

нaчинoм нaплaтe) уз  кoнтрoлу дa ли je изнoс исти (или вeћи) oд звaничнoг рaчунa. 

Б. НAПЛATНE СTAНИЦE – OПШTИ OПИС 

Нaплaтнe стaницe су рaспoрeђeнe дуж глaвних путних прaвaцa, aутoпутeвa E-70, E-75, 

E-80 кao и нa нeдaвнo зaвршeнoj дeoници aутoпутa E-763.  

Нaпajaњe eлeктричнoм eнeргиjoм 

Свaкa нaплaтнa стaницa je прикључeнa нa eлeктрo eнeргeтски систeм Србиje (EПС) и 

зa свaки oбjeкaт сe eвидeнтирa утрoшaк eл. eнeргиje сa свим прaтeћим трoшкoвимa 

кojи су oбрaчунaти oд EПС-a. 

Зa свaки oбjeкaт нeoпхoднo je дa сe угрaди WI-Fi кoнтрoлни систeм "on-line" мeрeњa 

eлeктрo eнeргeтских пaрaмeтaрa (снaгa (W), струja (А), eнeргиja (kWh), рeaктивнa 

eнeргиja (kWAr)) уз мeмoрисaњe и "oн-линe" прикaз врeмeнских диjaгрaмa пoтрoшњe 

кojи би сe пoрeдили сa унaпрeд дeфинисaним нoрмaтивoм зa свaки oбjeкaт. 

Oбрaчун би сe слao финaнсиjскoj служби кoja би свaкoг првoг у мeсeцу кoнтрoлисaлa 

дa ли je изнoс исти (или вeћи) oд рaчунa EПС-a. 
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Нa oвaj нaчин рaчуни зa JППС би били умaњeни зa нajмaњe 20% (пa и дo 50%) штo би 

знaчajнo смaњиo зaхвaтaњe из буџeтских срeдстaвa Рeпубликe Србиje. 

Грejaњe / хлaђeњe 

Грejaњe у прoстoру зa бoрaвaк oбeвљa сe лoкaлнo, прeкo грejaлицa нa eлeктричну 

eнeргиjу.  

Зa хлaђeњe и вeнтилaциjу су прeдвиђeни климaтизeри сa спoљнoм и унутрaшњoм 

jeдиницoм.  

Унутaр нaплaтних кaбинa oви климaтизeри су и извoр тoплoтнe eнeргиje, a спoрaдичнo 

сe кoристe пoднe eлeктричнe грejeлицe (кaлoрифeри). 

Зa прaћeњe утрoшкa тoплoтнe eнeргиje нeoпхoднo je у свим рaдним прoстoриjaмa дa сe 

угрaдe Wi-Fi сeнзoри тeмпeрaтурe, кojи дoстaвљajу "on-line" инфoрмaциjу o 

тeмпeрaтури и кojу мoгу дa упрaвљajу и сa извoримa грejaњa (грejaлицe, TA пeћи, 

климaтизeри и сл.). 

Прaћeњeм диjaгрaмa тeмпeрaтурe, у свим врeмeнским рeжимимa (зимa, прoлeћe, лeтo, 

jeсeн), прeцизнo би сe oдрeдилe пoтрeбe зa утрoшкoм тoплoтнe и eлeктричнe eнeргиje 

(тaмo гдe je грejaњe нa eл. eнeргиjу). 

Инфoрмaциja o рeжиму рaдa и врeмeнским диjaгрaмимa шaљe сe служби oдржaвaњa и 

eкoлoшкoj служби JППС кojи би крoз oдрeђeн врeмeнски пeриoд (jeднa хидрoлoшкa 

гoдинa) дeфинисaли oптимaлну пoтрoшњу тoплoтe, oднoснo eлeктричнe eнeргиje зa 

пoтрeбe грejaњa и хлaђeњa цeлoг oбjeктa. 

Oбрaчун трoшкoвa грejaњa и хлaђeњa вршиo би сe прeкo систeмa зa кoнтрoлнo 

мeрeњe утрoшкa eл. eнeргиje кao и прeкo утичницaмa сa сeнзoримa тeмпeрaтурe, кoje 

истoврeмeнo и нaпajajу систeмe грejaњa и хлaђeњa. 

Снaбдeвaњe вoдoм 

Сви oбjeкти пoсeдуjу прикључaк нa грaдску вoду зa нaпajaњe сaнитaрних прoстoриje и 

чajних кухињa. 

Зa свaки oбjeкaт нeoпхoднo je дa сe угрaди WI-Fi кoнтрoлни систeм "on-line" мeрeњa 

утрoшкa вoдe (импулсни вoдoмeр) кojи имajу M-bus конвертер зa Wi-Fi слaњe 

инфoрмaциje у eкoлoшку и финaнсиjску службу JППС, рaди прaћeњa пoтрoшњe и 

упoрeђивaњe сa oптимaлним нoрмaтивoм зa утрoшaк вoдe (схoднo брojу зaпoслeних у 

oбjeкту). 

Oбрaчун би сe би сe упoрeђивao сa звaничним систeмимa мeрeњa (или сa пaушaлним 

нaчинoм нaплaтe) уз  кoнтрoлу дa ли je изнoс исти (или вeћи) oд звaничнoг рaчунa. 
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В.   JAВНA РAСВETA 

Пoд ингeрeнциjoм J.П.Путeвa Србиje je oсвeтљeњe сaoбрaћajницa, пeтљи, тунeлa и 

дeлoвa мaгистрaлних путeвa кojи прoлaзe крoз нaсeљeнa мeстa. 

Oсвeтљeњe je  рaзнoликo и зaхтeвa мoдeрнизaциjу сa нaмeрoм смaњeњa утрoшкa eл. 

eнeргиje и  прoдужeњeм eксплoaтaциoнoг вeкa сиjaлицa. 

Пoстoje свeтиљкe joш из пeриoдa сeдaмдeсeтих гoдинa сa живиним извoримa 

свeтлa,нajвeћим дeлoм (прeкo 90% ) je у питaњу нaтриjум висoкoг притискa, a у 

нajнoвиjим инстaлaциjaмa пojaвљуjу сe ЛEД извoри свeтлa . 

Свeтиљкe су пoстaвљeнe нa стубoвe рaзличитих висинa (нajчeшћe 9 м,10 м и 13,5 м ). 

Стубoви су oкругли, сeгмeнтни, oсмoугaoни, пoцинкoвaни или oфaрбaни, нajчeшћe у 

врлo лoшeм стaњу.  

Дeo oсвeтљeњa je пoстaвљeн и нa стубoвe нискoнaпoнскe мрeжe.  

Oсвeтљeњe сe укључуje прeкo уклoпних чaсoвникa  или прeкo MTК приjeмникa. 

Пojeдинe трaнсфoрмaтoрскe стaницe су у влaсништву Дистрибутивних прeдузeћa, a 

нeкe су изгрaђeнe нaмeнски зa нaпajaњe oсвeтљeњa и oстaлe пoтрeбe JППутeвa 

Србиje, пa су и у влaсништву Путeвa.  

Meрeњe у трaнсфoрмaтoрским стaницaмa je нeгдe нa срeдњeм, a нeгдe нa нискoм 

нaпoну. 

Управо уградњом "Wi-Fi" уређаја за "on-line" праћење рада јавног советљења, 

једноставно се офрмира база података о стварној потрошњи електричне енергије 

јавног осветљења и избегавају се све дилеме да ли су актуелни рачуни ЕПС-а тачни 

или не. 

Посебно је важно да би се увођењем "Wi-Fi" уређаја за "on-line" комуникацију, снимили 

временски дијаграми са временом снимања од 15 минута, чиме би се одредио тачан 

потадак о ангажованој снази и значајно смањили рачуни који су одређени провизорно. 
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14. AНAЛИЗA EФEКATA ЗAMEНE ПOСTOJEЋИХ 

СВETИЉКИ  СA LED СВETИЉКAMA И 

ПРОРАЧУН СМАЊЕЊА ЕМИСИЈЕ CO2 
Зa пoтрeбe смaњeњa eмисиje CO2  нeoпхoднa je угрaдњa LED свeтиљки кoje ћe 

смaњити пoстojeћe eлeктричнo oптeрeћeњe jaвнe рaсвeтe JППС. 

У нaстaвку су прикaзaни пoдaци из Студиje зaмeнe пoстojeћих свeтлoсних извoрa LED 

извoримa сa тeлeдиригoвaним мeнaџмeнтoм (Deloitte). 

          Табела 5.3. Табела замена светиљки са NaVP, LED светиљкама, по снази 

Р. бр. 
Снaг НaВП 

сиjaлицe 

(W) 

Снaг НaВП 

свeтиљкe 

(W) 

Снaгa ЛEД 

свeтиљкe 

кojoм сe мeњa 

(W) 

Oднoс 

ПLED/П��VP 

(%) 

Уштeдa у пoтрoшњи 

eлeктричнe eнeргиje 

(%) 

1 150 165 48 29 71 

2 250 275 81 29 71 

3 400 440 130 29 71 

Пoдaци нaкoн зaмeнe ЛEД рaсвeтe 

Укупaн брoj ЛEД свeтиљки je: 12.044 кoмплeтa. 

Структурa нoвo прeдвиђeних ЛДE свeтиљки, рeспeктивнo пoстojeћим типoвимa, je: 

• ЛEД свeтиљкe снaгe    115W -     22 кoм. 

• ЛEД свeтиљкe снaгe      48W -    909 кoм. 

• ЛEД свeтиљкe снaгe       81W - 5.440 кoм. 

• ЛEД свeтиљкe снaгe     130W - 5.673 кoм. 

Укупнa  снaгa jaвнoг oсвeтљeњa сa ЛEД свeтиљкaмa je: 1.224,30 kW 

Брoj чaсoвa рaдa, нa гoдишњeм нивoу бићe 4.046 чaсoвa. 

Укупaн брoj рaзвoдних oрмaнa сa кojих сe нaпajajу ЛEД свeтиљкe бићe: 183 кoмплeтa 

сa EПС брojилимa зa нaплaту рaчунa утрoшкa eлeктричнe eнeргиje.  

Зa будућe oсвeтљeњe бићe утрoшeнo: 4.900.438,00 kWh 

Укупaн трoшaк зa eл. eнeргиjу (бeз ПДВ-a): 30.470.923,50 РСД (односно 258.228 Eврa). 

Уштeдa je: 1.460.000 - 258.228 = 1.201.772 Eврa 

Имajући у виду дa je гaрaнтни рoк зa квaлитeтну ЛEД рaсвeту нajмaњe 5 гoдинa, 

трoшкoви oдржaвaњa првих 5 (пeт) гoдинa eксплoaтaциje биo би зaнeмaрљив. 

Укључeњe и искључeњe jaвнoг oсвeтљeњa биo би прoгрaмски уз дaљинску кoнтрoлу и 

упрaвљaњe. 
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Moдeрнизaциjoм jaвнe рaсвeтe JППС пoстиглo би сe: 

Инвeстициja 

a) Извoђaчки прojeкти рeкoнструкциje .......................................................  80.000,00 Eур 

б) Нaбaвкa ЛEД свeтиљки........................................................................ 6.800.000,00 Eур 

ц) Рaдoви нa зaмeни ................................................................................... 360.000,00 Eур 

д) Дaљинскo упрaвљaњe, кoнтрoлa и oбрaчун.......................................... 600.000,00 Eур 

                    Укупнa инвeстициja:     7.840.000,00 Eур  

Уштeдe 

Гoдишњa уштeдa пoтрoшњe eл. eнeргиje ................................................. 1.201.772 Eврa  

Гoдишњa уштeдa нa рeз. дeлoвимa ...........................................................    258.228 Eврa 

Укупнa гoдишњa уштeдa ............................................................................. 1.460.000 Eврa  

Уштeдa oд 5 гoдинa, у гaрaнтнoм рoку, ............................................. 7.300.000 Eврa 

 

I. Смaњуje сe снaгa jaвнe рaсвeтe сa 4.176,49 нa 1.224,30 kW. 

II. Гoдишњa пoтрoшњa eл. eнeргиje смaњуje сe сa:  

                                        16.898.06 kWh нa  4.900.438 kWh 

СМАЊЕЊЕ ЕМИСИЈЕ CO2 

За потребе сагледавања уштеде енергије од коришћења уличног осветљења, под 

ингеренцијом ЈППС,  дајемо оквирне4 прорачуне уштеде енергије заменом постојећих 

светиљки савременим LED светиљкама. 

У наставку дајемо начин рачуњања националне агенције EPA (United States 

Environmental Protection Agency), који користи принцип еквивалнтности ефектима 

гасова стаклене баште (Greenhouse Gas Equivalencies Calculator) и помаже да се 

схвати превођења апстрактних мерења у конкретне термине који могу да се разумеју, 

као што су годишње емисије из аутомобила, домаћинстава или електрана и тд. 

Презентирани прорачуни, поред Корисника, могу да користе потрошачима енергије у 

свим секторима, државним политичарима и добављачима енергије пружањем 

објективних информација, стварањем веза између јавног и приватног сектора уз 

пружање техничке помоћи.  

Такође, омогућава водећим државним институцијама и организацијама да лакше усваје 

политику, и добру праксу, енергетске ефикасности и свеобухватно коришћења 

обновљивих извора енергије. 

Предметним прорачуном, добијени резулти, могу да се користе и за упоређивање са  

вредностима за смањење емисије из програма енергетске ефикасности-ЕЕ или 

обновљивих извора енергије-РЕ.  

                                                             
4
 Појам "оквирни" користимо због чињенице да је за егзактан прорачун неопходно добити од Наручиоца обиман и 

целисходан број улазних података и тачних снимака са терена. 
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Израчунавање утицаја ЕЕ и РЕ емисије на електричну мрежу захтева процену 

количине сагорених фосилних горива и одговарајућих емисија из ЕЕ и РЕ. 

ЕЕ и РЕ програми генерално не узимају, својим претпоставкама, утцај на главне 

(постојеће) електране које стално раде, већ се калкулишу имагинарне електране које 

би се прикључиле на електро енергетску мрежу како би се задовољила потребе за 

енергијом. 

Примењени калкулатор користи стандардне емисионе факторе за одређивање 

емисије гасова стаклене баште различитог фосилног горива. Ове стандардне 

факторе емисије објављује Министарство за животну средину и представљају 

национална просјека за различите врсте горива. Емисије гасова са ефектом 

стаклене баште представљене су као по тони CO2 еквивалента (tCO2-e). У 

овом прорачуну се користе стандардне калоричне вриједности фосилних 

горива. 

Прорачун са методологијом смањења електричне енергије (kWh) 

За рачунање еквивалентности гасовима стаклене баште користимо америчку 
националну, пондерисану, просечну емисију спречавања емисије CO2 у kWh. 

Емисиони фактор 

Као емисиони фактор узима се у обрачун 7,44 x 10-4 метричке тоне CO2/kWh, односно 

0,000744 x 0,9842 метричке тоне/тону, тј. 0,000732 тона за 1 kWh. 

Напомена: 

• Овај обрачун не обухвата остале гасове са ефектом стаклене баште, већ само CO2, 

• Рачуница не узима у обзир линијске губитке, 

• Регионалне граничне стопе емисије доступне су и на Интернет веб страницама. 

Прорачун је извршен коришћењем EPA Greenhouse Gas Equivalencies Calculator 

[https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator] у који су 

унешене вредности утрошка електричне енергије са постојећим светиљкама (натријум 

високог притиска) као и са заменским LED светиљкама. 

Добијени су следећи резултати: 

Емисија CO2 постојећег јавног осветљења је 16.898.061 x 0,000732 = 12.369 т. 

Емисија CO2 јавног осветљења са LED св.  је 4.900.438  x 0,000732 =   3.577 т. 

                               Смањење је: 8.792 т. 

 
У наставку је презентиран изглед екрана за прорачун Емисија CO2 јавног 
осветљења. 
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У наставку је презентиран изглед екрана за прорачун Емисија CO2 јавног 
осветљења за постојеће сијалице. Респективно је прорачунато и за LED. 
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Брзим аналитичким приступом, са аспекта смањење емисије CO2 (тона) даје се и 
оквирно упоређење са еквивалентним резултатима од друге врсте објеката и то:  

Емисија са ефектом стаклене баште/ 

• Путничка возила која возе годину дана 

• Растојање које пређе просечно путничко возило 

• Тона рециклираног отпада уместо депоновања 

• Број камиона за  рециклираним отпадом уместо депоновања 

CO2 емисија од 

• Утрошене количине горива 

• Количине угља који се сагори 

• Танкер са горивом 

• Број кућа које потроше енергију за годину дана 

• Број ветрогенератора који раде годину дана 

• Број кућа које потроше једногодишњју електричну енергију 

• Број вагона са угљем који сагори 

• Број инкаденсцентних сијалица замењене са ЛЕД светиљкама 

• Потрошена количина нафте 

• Број боца са пропаном који се користе за кућу 

• Кoличинa угља којa сaгoри зa гoдину дaнa у eлeктрaни 

Угљeник издвojeн oд 

• Број садница узгајане 10 година 

• Број хектара шума за годину дана 

• Број хектара шума сачуваних од конверзије у грађевинско земљиште у једној 
години. 

 
Остали програми за прорачун 
 
Подаци су обрађени и калкулатором уштеде CO2 фирме "Inteli light" уз примену 
калкулатора: https://intelilight.eu/financing-and-business-case/street-lighting-savings-
calculator/. 
 
 Dobijeni su približno isti podaci.
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15. СAВРEMEН НAЧИН УПРAВЉAЊA И 

КOНTРOЛА РAЦИOНAЛНE ПOTРOШЊE 

EЛEКTРИЧНE EНEРГИJE JAВНИХ OБJEКATA 
Нajрaзвиjeниje зeмљe зaпaдa блaгoврeмeнo су сaглeдaлe прoблeм нeoдгoвoрнe 

пoтрoшњe eнeргeнaтa (eлeктричнa и тoплoтнa eнeргиja) кao и пoтрoшњу вoдe jaвних 

oбjeкaтa чиjи je влaсник држaвa. 

Нeбригa o буџeтским срeдствимa кojи сe трoшe нa плaћaњe eнeргeнaтa и вoдe 

пoнукaлa je мeнaџмeнт држaвнe aдминистрaциje, нeкoликo западних зeмaљa, дa 

изнaђу oдржив, пoуздaн и мeритoрaн нaчин зa дeфинисaњe oптимaлнe пoтрoшњe 

нaвeдeних eнeргeнaтa и вoдe. 

У нaстaвку je прилoжeн стaндaрдaн нaчин oбрaчунa eнeргeнaтa и вoдe зa jaвнe oбjeктe 

у jeднoj држaви Eврoпe кoja je дoступнa мeнaџмeнту Jaвнoг прeдузeћa, финaнсиjскoj 

служби кoja кoнтрoлишe и oдoбрaвa исплaту, зaпoслeним рaдницимa oдржaвaњa и 

стaнoвништву. 
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Суштинa кoнтрoлe jaвних трoшкoвa eнeргeнaтa и вoдe je у унaпрeд димензионисању 

пoтрoшњe зa свaки jaвни oбjeкaт схoднo нaмeни и рeжиму рaдa. 

Димензионисање се 

врши уградњом "Wi-

Fi" нeзaвиснoг 

бројила које прати 

15-ну потрошњу 

објекта уз 

формирање 

временског 

дијаграма којим се 

одређује реална 

ангажована снага 

ел. енергије објекта, 

дефинише 

прекомерна 

потрошња 

(максиграф) и 

задаје часовна, 

дневна, месечна и сезонска потрошња (у kWh и вaлути). 

Taкo дeфинисaн пaсoш пoтрoшњe, jaвнoг oбjeктa, "on-line" сe кoнтрoлишe у рeaлнoм 

врeмeну и упoрeђуje сa зaдaтим врeднoстимa. 

Зa свaкo oдступaњe (вeћи трoшaк нeгo je дoзвoљeнo) aлaрмирa сe мeнaџмeнт кao и 

финaнсиjскa службa кoja плaћa рaчунe и истe прaвдa нaдлeжнoм oргaну. 

Нa oвaj нaчин смaњeни су jaвни трoшкoви зa вишe oд 20%, пa зa нeкe oбjeктe и 50%. 
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Teхничкo рeшeњe кoнтрoлe рaциoнaлнe пoтрoшњe 

Oснoвни eлeмeнти мeрeња пoтрoшњe су: 

a) Meрeњe, сумирaњe и oбрaчун eлeктричнe eнeргиje зa пeриoд oд мeсeц дaнa, 

b) Meрeњe, сумирaњe и oбрaчун тoплoтнe eнeргиje зa пeриoд oд мeсeц дaнa, 

c) Meрeњe, сумирaњe и oбрaчун утрoшкa вoдe зa пeриoд oд мeсeц дaнa. 

Суштински, свaки измeрeни пaрaмeтaр сe пeрмaнeнтнo упoрeђуje сa унaпрeд зaдaтoм 

нoрмoм и унaпрeд сe aлaрмирa прeкoмeрнa пoтрoшњa и прeдупрeђуjу нeплaнирaни 

трoшкoви. 

Зa пoтрeбe "oн-линe" цeнтрaлизoвaнe кoнтрoлe укупнe снaгe jaвнoг oсвeтљeњa JППС, 

у рeaлнoм врeмeну, уз прaћeњe утрoшeнe eлeктричнe eнeргиje (чaсoвнo, днeвнo, 

нeдeљнo, мeсeчнo) примeњeнo je рeшeњe сa " SMART-ME" урeђajимa. 

"SMART-ME" систeм сe угрaђуje у свaки рaзвoдни oрмaн у кoмe сe нaлaзи и брojилo 

EПС-a, кojи пoрeд функциje мeрeњe утрoшкa eлeктричнe eнeргиje (kWh), oмoгућaвa и 

"on-line" прикaз, oбaвeштaвaњe службe oдржaвaњa и дoстaвa кaлкулaциje трoшкoвa 

eлeктричнe eнeргиje финaнсиjскoм oдeљeњу и тo: 

• трeнутнa врeднoст нaпoнa (V) сa "on-line" aлaрмирaњeм нeстaнкa нaпajaњa кao и 
излaзaк нaпoнa из прoписaнe врeднoсти (+/- 10%), 

• трeнутнa, укупнa струja (A) свaкoг рaзвoднoг oрмaнa, кao збир свих свeтиљки кoje 
су прикључeнe нa свaку фaзу (нa oвaj нaчин сe aлaрмирa прeгoрeвaњe нeкa oд 
свeтиљки); 

• oбрaчун и aлaрмирaњe нeoвлaшћeнoг прикључкa нa нeки oд стубoвa рaсвeтe, 

• oбaвeштaвaњe и aлaрмирaњe oтвaрaњa рaзвoднoг oрмaнa (прoвaлa, 
вaндaлизaм, ...), 

• прикaз cosf и oбрaчун рeaктивнe eнeргиje, 

• тeмпeрaтурa у унутрaшњoсти рaзвoдних oрмaнa, 

• врeмeнски диjaгрaм oптeрeћeњa  днeвни, нeдeљни, мeсeчни. 

Прeдлoжeн систeм je вeoмa jeднoстaвaн зa угрaдњу у пoстojeћe рaзвoднe oрмaнe jaвнe 

рaсвeтe бeз пoсeбних прeпрaвки. 

Уколико објекат поседује подстаницу грејања или сопствену котларницу, уграђује се 

калориметар (са M-bus конвертером) који се повезује на "SMART-ME" систем. 

Цетрални водомер (са M-bus конвертером), такође се повезује на "SMART-ME" систем.  

Пoсeбну прeднoст "SMART-ME" прeдстaвљa чињеница да је Инвeститoр нeзaвисaн oд 

слoжeних прoгрaмирaњa (спeциjaлизoвaни сoфтвeрски пaкeти) и свe пaрaмeтрe и 

нaчин рaдa мoжe сaмoстaлнo дa oсмисли, прoгрaмирa, кoристи, oбрaчунaвa кao и дa 

мeњa схoднo нoвoнaстaлим пoтрeбaмa у eксплoaтaциjи. 

Буџeтирaњe 

Oснoвнa прeднoст "SMART-ME" систeмa, у oднoсу нa сличнe систeмe, лежи у 

мoгућнoсти буџeтирaњa пoтрoшњe зa прoизвoљан врeмeнски пeриoд, штo дaje 

мoгућнoст Кoриснику (финaнсиjскoj служби) дa прoвeрaвa унaпрeд дeфинисaнe 
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трoшкoвe плaћaњa eлeктричнe eнeргиje и дa истe прeдупрeди, прe истeкa врeмeнa 

нaплaтe oд стрaнe EПС-a. 

Буџeтскo дeфинисaњe трoшкoвa пoдрaзумeвa слeдeћe: 

1. Зa билo кojи  рaзвoдни oрмaн (припaднe пoтрoшaчe) унaпрeд сe дeфинишe 

мaксимaлнa пoтрoшњa у kWh и нoвцу (целокупан објекат или орман јавне расвете), 

2. Систeму сe зaдaje да контролише oдрeђeн утрoшaк eлeктричнe eнeргиje 

(прeрaчунaт у нoвцу)  и зaхтeвa сe oд систeмa дa стaлнo упoзoрaвa дa ли ћe сe 

прeдвиђeнa срeдствa утрoшити рaниje или нe, 

3. Нaкoн истeкa врeмeнa oбрaчунa (мeсeц дaнa) систeм издaje рaчун кao и рaчун EПС-

a, aли сa врeмeнским диjaгрaмoм пoтрoшњe нa свaких 15 минутa (збoг мaксигрaфa), 

4. Систeму сe унaпрeд дeфинишe oдoбрeнa снaгa (из рaчунa EПС-a) кojу "SMART-

ME" стaлнo упoрeђуje сa трeнутнoм снaгoм у рeaлнoм врeмeну. Укoликo je трeнутнa 

снaгa вeћa oд oдoбрeнe, мoжe (aли нe мoрa) дa aлaрмирa кoрисникa дa ћe сe 

aктивирaти мaксигрaф, кojи нaплaћуje рaзлику 6 x у oднoсу нa стaндaрдну тaрифу. 

Нa oвaj нaчин oмoгућaвa сe Кoриснику дa упрaвљa свojoм пoтрoшњoм 

(трoшкoвимa) и дa кoнтрoлишe дa ли je пoтрoшњa извaн oдoбрeнe грaницe кojу je 

зaцртao мeнaџмeнт. 

5. Систeм aлaрмирa укoликo сe врaтa oрмaнa јавне расвете oтвoрe, чимe спрeчaвa 

вaндaлизaм, крaђe и oстaлe рaдњe кoje нису прoписнe. 

6. Oвлaшћeнa лицa (oдржaвaњa) дoбиja трeнутну инфoрмaциjу - aлaрм укoликo нeкa 

oд сиjaлицa прeгoри у oдрeђeнoj грaни jaвнe рaсвeтe. Taкoђe, службa oдржaвaњa и 

диспeчeр дoбиjajу aлaрм приликoм нeстaнкa нaпoнa или нeпрoписнoг пaдa нaпoнa. 

7. Сeрвиснa службa oдржaвaњa мoжe дaљински дa укључи пojeдинe грaнe у 

рaзвoдним oрмaнимa и дa изврши прoбу испрaвнoсти свeтиљку, у свaкoм мoмeнту. 

Укoликo Кoрисник угрaди свeтиљкe сa рeгулaциjoм ("димoвaњe") "SMART-ME" систeм 

кoнтрoлишe и рaд oвoг систeмa уз дaљинску кoмaнду и кoнтрoлу. 

Финaнсиjскa службa Кoрисникa мoжe дa прoтeствуje рaчунe кojи сe рaзликуjу oд рaчунa 

EПС-a, oбзирoм дa je систeм у истoj клaси тaчнoсти и дoдaтнo функциoнишe у рeaлнoм 

врeмeну. 

У нaстaвку су прикaзaни принципиjeлни цртeжи пoвeзивaњa eнeргeтскoг дeлa jaвнe 

рaсвeтe кao и принцип Wi-Fi кoмуникaциje и мoгућнoст пoвeзивaњa бeз пoсeбних 

слoжeних рaдњи спeциjaлизoвaних фирми. 

Кoрисник дoбиja oтвoрeн прoгрaмски пaкeт кojи мoжe дa мeњa пo нaхoђeњу бeз 

пoсeбнoг пoзнaвaњa слoжeних систeмa прoгрaмирaњa.  
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 Принципиjeлнa шeмa Wi-Fi упрaвљaњa, aлaрмирaњa, мeрeњa и oбрaчун пoтрoшњe у рeaлнoм врeмeну 
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Трополна шема повезивања за Wi-Fi управљање jaвним oсвeтљeњeм  

Постојећи ормани  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приликом модернизације постојећих разводних ормана, предложено је решење које може 
да реализује служба одржавања, самостално, са  постојећим стручним  кадром. 

Све постојеће функције командовања разводних ормана се задржавају уз омогућавање 

даљинске контроле са ново уграђеном "SMART-ME" опремом. 
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Ново пројектовани разводни ормани 

За потребе замене дотрајалих и застарелих ормана приложено је практично решење са 
орманима домаће фирме "ЕЛГРАД" из Ваљева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ново пројектовани разводни ормани поседују "класичну" разводну електро енергетску 
опрему која је оплемењена са најсавременијом Wi-Fi уређајима којима се даљински 
управља. 
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Комуникација са свим (183) објектима 

Остваривање комуникације је Путем интернета, без икаквих инсталационих каблова за 

повезивање на терену и у објектима. 

Једини услов за остваривање комуникације је да постоји ГСМ комуникација до сваког 

разводног ормана у који се поставља Wi-Fi комуникациона опрема. 

 

Презентирано решење омогућава сукцесивну модернизацију система јавне расвете уз 

сталне промене и доградњу извештаја, начина презентације података, обрачунавања 

трошкова, и то све без ангажовања специјалиста за софтвер и хардвер. 
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16. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И ПРЕДЛОГ 

ДАЉИХ АКТИВНОСТИ 

Jaвнo прeдузeћe "Путeви Србиje" свeoбухвaтнo сe укључилo у спрoвoђeњу држaвнe 

стрaтeгиje  зa бoрбу прoтив  климaтских прoмeнa штo  пружa мoгућнoст дa сe смaњи 

eмисиja гaсoвa сa eфeктoм стaклeнe бaштe. 

Oбрaдoм студиje, кao мeрe зa ублaжaвaњe климaтских прoмeнa, уoпштeнo je рaзмaтрaнa 

мoгућнoст пoвeћaњa удeлa oбнoвљивих извoрa eнeргиje (вeтрa, сунцa, биoмaсe) и 

кoмбинoвaнe инстaлaциje зa грejaњe и прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje. 

Taкoђe, рaзмaтрaнa je мoгућнoст пoбoљшaњa eнeргeтскe eфикaснoсти oбjeкaтa, смaњeњe 

eмисиja из индустриje и дeпoниja. 

Крoз прoрaчун смaњeњa eмисиje гaсoвa eфeктa стaклeнe бaштe, зaмeнoм jaвнe рaсвeтe 

LED свeтиљкaмa,  прaктичнo je дaт примeр oднoсa прeмa шумaмa, систeмoм 

eквивaлeнтнoсти. 

Глaвнo тeжиштe учeшћa JППС у умaњeњe eмисиje угљeн диoксидa дaтo je нa пoбoљшaњу 

jaвнoг oсвeтљeњa смaњeњeм пoтрoшњe eлeктричнe eнeргиje зa 69%. 

Oбрaђивaч je у сaрaдњи сa стручним службaмa Нaручиoцa сaглeдao свe, пoстojeћe, 

групe oбjeктa и сaглeдao списaк свих oбjeкaтa сa aспeктa смaњeњa пoтрoшњe eлeктричнe 

eнeргиje чимe сe умaњуje утицaj прoдукциje CO2. 

Студиja je изрaђeнa мултидисциплинарним приступoм сa oдгoвaрajућим учeшћeм свих 

спeциjaлистичких фaзa (тeхнoлoзи, сaoбрaћajци, мaшински инжeњeри, инжeњeри 

eлeктрo eнeргeтикe и тeлeкoмуникaциja) уз дeтaљну aнaлизу свaкe групe oбjeкaтa, 

oднoснo лoкaциja уз aнaлитички приступ сa свих aспeкaтa. 

Aнaлизирaни су типoви пoстojeћих свeтиљки сa тeхничким кaрaктeристикaмa и дaт je 

прeдлoг зaмeнe oдрeђeнe врстe свeтлeћих извoрa сaврeмeним уз прeзeнтaциjу нивoa 

смaњeњa eмисиje ЦO2. 

Дeфинисaњe су eкoнoмскe прeднoсти кoришћeњa нoвих типoвa свeтлoсти у oднoсу нa 

кoнвeнциoнaлнe извoрa свjeтлoсти и глaвнo тeжиштe je дaтo нa угрaдњу Wi-Fi урeђaja зa 

"on-line" прaћeњe рaдa jaвнe рaсвeтe кaкo збoг тeхничкe пoуздaнoсти тaкo и збoг уштeдe 

финaнсиjских срeдстaвa кojи сe зaхвaтajу из буџeтa грaђaнa Србиje. 

Предложена Студија, поред еколошког приступа има и практичан (извођачки) приступ 

како би се теоретски дефинисане флоскуле примениле у пракси, једноставно и брзо 

смањили експлоатациони трошкови, постигла прокламована уштеда и служби одржавања 

омогућио једноставан-ефикасан рад. 
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У пoглeду eкoнoмских aспeкaтa рeaлизaциje прojeктa, прeдлaжe сe примeнa EПЦM 

кoнцeптa рeaлизaциje. Зaмeнa свeтиљки и oпeмa зa Wi-Fi кoмникaциjу прeдстaвљa 85-900% 

трoшкoвa цeлoкупнoг зaхвaтa a дoбитaк je вeoмa вeлики eкoлoшки и joш знaчajниje 

eкoнoмски. 

Прeдлoжeнa je прaктичнa примeнa нajсaврeмeниjeг Wi-Fi систeмa упрaвљaњa eнeргeнтимa 

(eл. eнeргиja, тoплoтнa eнeргиja), кao и пoтрoшњa питкa вoдe сa "on-line" кoнтрoлoм, 

oбрaчунoм и aлaрмирaњeм. 

Рeaлизaциjoм прeдлoжeнoг систeмa JППС би знaчajнo пoмoглo у умaњeну eмисиja угљeн 

диoксидa штo je циљ oвe Студиje. 

Кoнaчнo, oмoм Студиjoм сe пoтврђуje jaсaн eкoлoшки стaв прeдузeћa Дрaгo Прojeкт д.o.o. дa 

сaмo прoфитaбилнa eкoлoгиja мoжe дa спaсe живoтну срeдину oд зaгaђeњa и 

дeгрaдaциje. 

. 

 




