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УВОД 

Дугогодишња експлоатација и употреба конвенционалних енергетских извора 

довела је до тога да светске залихе угља, нафте и гаса полако нестају, док се штетном 

емисијом њихових нуспродуката угрожава озонски омотач и еколошка стабилност 

планете.  У циљу спречавања неконтролисане експлоатације природних ресурса и 

даљег урушавања еко-система развијени су производни процеси и енергетски системи 

који као енергенте користе обновљиве и алтернативне изворе енергије.  

Према Закону о енергетици енергетици (''Службени гласник РС'' бр. 

57/11,80/11-исправка, 93/12 и 124/12) енергија из обновљивих извора је енергија 

произведена из нефосилних обновљивих извора као што су: водотокови, биомаса, 

ветар, сунце, биогас, депонијски гас, гас из погона за прераду канализационих вода и 

извори геотермалне енергије. Према Директиви 2009/28/ЕЗ енергија из обновљивих 

извора је енергија из нефосилних обновљивих извора и то: енергија ветра, соларна, 

аеротермална, геотермална, хидротермална, енергија океана, хидроенергија, биомаса, 

депонијски гас, гас из постројења за обраду отпада и биогас. 

У развијеним светским, а посебно европским државама експлоатација 

обновљивих извора енергије (ОИЕ) је последњих година у приличној експанзији. 

Улагања у ову област су велика, од истраживања, доношења потребних законских аката 

и мера, до изградње великих енергетских објеката, али и примене у домаћинствима за 

сопствену потрошњу. Без обзира на велика инвестиције, оне су сигурно оправдане зато 

што се кроз више или мање година, уложена средства враћају, а након тога доносе 

бенефит како инвеститору, тако и целој држави. Генерално, највећа улагања су у 

искоришћење енергије ветра и сунца, извора који су свима доступни, као и биомасе 

која се може сматрати обновљивом само ако се плански користи.  

Обновљиви извори енергије данас, када је индустријска производња све већа и 

ефекат „стаклене баште“ све израженији, не могу се посматрати без еколошког аспекта, 

односно заштите животне средине. Неконтролисана емисија угљен-диоксида CO2 прети 

да угрози озонски омотач и повећа глобалну температуру, што може изазвати 

несагледиве последице по нашу планету. Због тога сваки мегават који је „украден“ од 

фосилних горива директно доприноси очувању планете и њеном одрживом развоју.   

У Републици Србији је развојни потенцијал OИЕ значајан, али тренутно они 

имају веоома малу примену. Осим водотокова, који се већ деценијама користе на овим 

просторима за производњу електричне енергије, остали алтернативни и обновљиви 

извори су мало заступљени у укупном енергетском билансу. 

На подручју Града Новог Сада који обухвата градско подручје Новог Сада, 

Сремску Каменицу, Петроварадин, Футог, Ветерник, Бегеч, Руменку, Кисач, 

Степановићево, Ченеј, Каћ, Будисаву, Ковиљ, Буковац и Старе и Нове Лединце заједно 

са својим ванграђевинским рејонима, тренутно нема системске употребе OИЕ нити 

егзактних података о њиховој употреби. Поједини објекти породичног становања и 
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пословни објекти користе соларну енергију, геотермалну енергију и енергију биомасе, 

међутим, процентуални удео учешћа ОИЕ у укупној енергетској производњи је 

практично занемарљив. Управо ова чињеница је била један од повода за израду Студије 

обновљивих извора енергије на подручју Града Новог Сада (у даљем тексту:Студија) 

која би требало бар мало да допринесе да се годишњи статистички подаци о 

енергетском билансу у Граду Новом Саду промене у корист употребе ОИЕ. 

Још један разлог за израду Студије је недостатак урбанистичких параметара и 

показатеља за изградњу објеката и постављање уређаја који користе ОИЕ. Они се 

морају дефинисати и уградити у урбанистичке планове и ресорне стратегије локалне 

самоуправе. Веома је битно да локална самоуправа буде спремна да одговори на све 

захтеве потенцијалних инвеститора из области обновљивих извора енергије која ће 

засигурно узети значајан удео у привредним активностима у наредном периоду.  

Задатак Студије је анализа законске регулативе, постојећих природних ресурса 

и енергетске потрошње, као и могућност примене доступних ОИЕ на подручју Града 

Новог Сада, уз обавезан осврт на просторно-урбанистичке параметре који су прописани 

или тек треба да се усвоје да би допринели већој употреби ОИЕ на овом подручју.  

Циљеви ове Студије су следећи: 

- Приказати целокупан потенцијал ОИЕ на подручју Града у односу на 

укупну енергетску производњу 

- Дати могуће уштеде у енергетској потрошњи и емисији CO2 коришћењем 

ОИЕ уместо фосилних горива 

- Дефинисати просторно-урбанистичке услове за изградњу енергетских 

објеката и постављање уређаја који користе ОИЕ 

- Дати мере за подстицај коришћења ОИЕ на подручју Града  

Студија обухвата шест текстуалних поглавља и два графичка прилога. У 

општем делу бави се анализом законске регулативе и смерница из разних докумената, 

затим се аналазирају постојеће стање, услови и заштита земљишта и животне средине и 

подаци о енергетским кпацитетима и потрошњи у електроенергетском, 

топлификационом и гасифокационом систему Града. Посебна поглавља посвећена су 

соларној енергији и биомаси као обновљивим изворима са највећим потенцијалом, а 

потом су обрађени и остали обновљиви и алтернативни (водоник) извори који су 

доступни на подручју Града. У оквиру сваког поглавља дефинисани су просторно-

урбанистичко-технички параметри за ефикасну примену ОИЕ. На крају су дати SWOT 

анализа, укупан енергетски потенцијал ОИЕ на подручју Града, као и мере за 

подстицање употребе ОИЕ које би требало применити на нивоу локалне самоуправе. У 

првом графичком прилогу приказана је заштита простора, врсте земљишта и енергетски 

системи, док је у другом прилогу дат потенцијал по појединим типовима ОИЕ у односу 

на претходна студијска разматрања. 
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1.   ОПШТИ ДЕО 

Државе које су на највећем степену развоја када су у питању обновљиви извори 

енергије прво су на том путу направиле јасне стратешке планове, дефинисале  

неопходне мере и усвојиле ресорне законе и правилнике у којима се јасно дефинишу 

сви кораци у имплементацији. То је био одличан основ за снажан развој ове привредне 

гране који је донео значајан економски напредак јер је осим појаве сасвим новог 

тржишта подразумевао и нова радна места као и нове извозне могућности. Кроз 

анализу и поређење законске и подзаконске регулативе у свету и у нашој држави 

најбоље се може сагледати тренутна ситуација и дати предлог за побољшање 

постојећих и усвајање нових прописа из области ОИЕ. 

  

1.1. Анализа законске регулативе   

На глобалном нивоу, права борба против климатских промена почиње 1997. 

године када је потписан Кјото Протокол којим се дефинишу активности за смањење 

емисије угљен-диоксида и других гасова и промовише употреба обновљивих извора 

енергије (ОИЕ). Србија је потписала Кјото протокол 2007. године. 

У оквиру Европске уније (ЕУ), чији је придружени члан и Република Србија од 

1. септембра 2013. године, донесено је више акционих планова и директива о 

рационалном коришћењу енергије, коришћењу ОИЕ и повећању енергетске 

ефикасности. Акционим планом Европске комисије из 2006. године дефинишу се 

основни циљеви енергетске политике ЕУ до 2020. године (познатији као 20-20-20)- 20% 

повећања енергетске ефикасности, 20% смањења емисије СО2 и 20% учешћа ОИЕ у 

производњи електричне енергије до 2020. године. Овоме је додата и обавеза од 10 % 

учешћа биогорива у транспорту. У ЕУ је тренутно актуелна Директива 2009/28/ЕС о 

подстицању употребе енергије из обновљивих извора. У овој Директиви се коригују 

глобални циљеви из Акционог плана и обавезују се земље чланице да прате сопствене 

годишње националне циљеве за удео енергије из ОИЕ. У ту сврху свака земља чланица 

је дужна да донесе Национални акциони план за обновљиву енергију са циљевима из 

области транспорта, електроенергетике, грејања и хлађења. У директиви се подстичу и 

заједнички пројекти држава чланица, развој мрежне инфраструктуре и интелигентних 

мрежа, као и увођење, директно или индиректно, употребе ОИЕ у зградарству. 

Република Србија је ступањем у Енергетску заједницу 2005. године, у којој се налазе 

све земље чланице ЕУ и земље југоисточне европе, такође преузела обавезу испуњења 

ових циљева. Треба напоменути да наша држава, због својих повољних хидролошких 

потенцијала, у бруто финалној потрошњи енергије учествује са чак 21% (у 2009. 

години) међутим, осим хидроенергије у осталим категоријама смо далеко од задатих 

норматива.  
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Република Србија још увек нема закон који се директно односи на обновљиве 

изворе енергије. У Закону о планирању и изградњи изградњи (''Службени гласник 

Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12 ,42/13 – УС, 

50/13-УС и 98/13-УС), у начелима за уређење и коришћење простора спомиње се 

"реализација развојних приоритета и обезбеђење услова за рационално коришћење 

необновљивих природних ресурса и обновљивих извора енергије…". У Закону о 

енергетици (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 57/11,80/11- исправка,93/12 и 

124/12) цело поглавље је посвећено енергији из обновљивих извора и подстицајним 

мерама. У овом поглављу дефинишу се национални циљеви и план коришћења ОИЕ, 

статус повлашћених произвођача електричне и топлотне енергије и подстицајне мере за 

коришћење ОИЕ и производњу енергије и биогорива. Ово је ближе регулисано 

Уредбом о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 8/13) у којој су дате тзв. „feedin“ тарифе, 

односно подстицајне откупне цене за електричну енергију која се производи у 

електранама које користе ОИЕ, или у когенеративним постројењима. 

У 2013. години је усвојен и Закон о ефикасном коришћењу енергије 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 25/13), који се више односи на повећање 

енергетске ефикасности и утврђивање система енергетског менаџмента. Обновљиви 

извори енергије се помињу само у делу финансирања, подстицајних и других мера 

ефикасног коришћења енергије.    

  

1.2.   Услови и смернице из планских докумената  

  и других развојних докумената 

Најважнији документ из сфере ОИЕ у Републици Србији је Национални 

акциони план за коришћење обновљивих извора енергије Републике Србије 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 53/13) који је изграђен у складу са 

поменутом Директивом 2009/28/ЕС. У овом документу се дефинише национална 

стратегија за ОИЕ у виду циљева који се односе на веће коришћење ОИЕ, активности 

које ће се предузети да би се наведени циљеви остварили, као и мера подршке за 

остваривање циљева. Сама структура ОИЕ у Србији (Слика 1) показује да је највећи 

акценат потребно ставити на производњу и употребу биомасе у енергетске сврхе.  
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У Националном акционом плану је дефинисан и основни циљ, а то је повећати 

удео енергије из обновљивих извора у бруто финалној потрошњи енергије са 21,2% у 

2009. години на 27,0% у 2020. години, што је у складу са захтевима Европске уније. У 

плану се такође прописује доношење подстицајних („feedin“) тарифа за производњу 

електричне енергије из обновљивих извора, односно концепт за њихову примену. Ове 

тарифе су тачно дефинисане у Уредби о условима и поступку стицања статуса 

повлашћеног произвођача електричне енергије (''Службени гласник Републике Србије'', 

број 8/13). Категорије повлашћених произвођача електричне енергије које имају право 

на подстицајну откупну цену електричне енергије су дефинисане у складу са 

стратешким интересима Србије и дефиницијом обновљивих извора енергије датом у 

директиви 2001/77/ЕС, тако да политика стимулисања пројеката коришћења 

обновљивих извора енергије буде одржива. 

У Нацрту Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са 

пројекцијама до 2030. године акценат се ставља на одрживост као изазов енергетског 

развоја државе. Један од захтева који се поставља пред енергетику је да буде "чистија, 

односно да се у што већој мери ослања на обновљиве изворе енергије, а у што мањој на 

исцрпиве ресурсе". Као један од основних принципа у Стратегији  наводи се стварања 

економских, привредних и финансијских услова за повећавање удела енергије из 

обновљивих извора енергије, за комбиновану производњу електричне и топлотне 

енергије, као и стварање институционалних, финансијских и техничких претпоставки за 

коришћење нових извора енергије. У Табели 1, која се налази и у Стратегији, дата је 

прогноза финалне потрошње по енергентима до 2030. године из које се види значајан 

удео пре свега биомасе, а затим и биогорива и ОИЕ за топлотне потребе. 

 

 

 

 

Слика 1. Структура ОИЕ у Републици Србији 
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Eнергент  Референтни сценарио (1000 toe) Сценарио са применом мера ЕЕ (1000 toe) 

 2010 2015 2020 2025 2010 2015 2020 2025 2010 

 

Биогорива 

 

- 

 

22,6 

 

231,3 

 

237,2 

 

243,1 

 

21,4 

 

207,5 

 

201,5 

 

195,6 

 

Деривати 

нафте 

 

3.268,0 

 

3.410,4 

 

3.368,8 

 

3595,6 

 

3.853,1 

 

3.258,5 

 

3.083,0 

 

3.200,4 

 

3.348,7 

 

Угаљ 
 

1.025,0 

 

996,7 

 

989,6 

 

1013,8 

 

1.046,3 

 

918,5 

 

837,2 

 

881,7 

 

934,9 

 

Ел.  енергија 
 

2.371,0 

 

2.482,4 

 

2.512,7 

 

2644,4 

 

2.799,4 

 

2.317,0 

 

2.254,1 

 

2.360,7 

 

2.490,7 

 

Природни 

гас 

 

1.150,0 

 

1.321,7 

 

1.540,9 

 

1796,0 

 

2.088,0 

 

1.320,0 

 

1.418,0 

 

1.659,0 

 

1.934,9 

 

Топлотна 

енергија 

 

852,0 

 

841,1 

 

864,1 

 

956,2 

 

1.058,1 

 

803,4 

 

786,9 

 

857,1 

 

936,2 

 

ОИЕ за топлотне 

потребе 

 

5,7 

 

24,3 

 

65,6 

 

70,1 

 

75,1 

 

23,2 

 

64,6 

 

68,7 

 

73,1 

 

Биомаса 
 

1.025,0 

 

1.038,2 

 

1.104,0 

 

1184,6 

 

1.272,1 

 

1.033,8 

 

1.104,9 

 

1.131,8 

 

1.162,1 

УКУПНО 9696,0 10.137,4   10.676,9   11.497,9 12.435,1 9.695,8 9.756,1 10.360,8 11.076,2 

Табела1. Прогноза финалне потрошње по енергентима до 2030. године  

 

У Просторном плану Републике Србијe (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 88/10) међу основним циљевима је наведено коришћење обновљивих 

извора енергије и увођење чистијих технолошких решења. Циљ је био да се у 

Републици Србији до краја 2012. године повећа учешће електричне енергије 

произведене из обновљивих извора за 2,2%, посматрано у односу на укупну 

националну потрошњу електричне енергије у 2007. години, као и да заступљеност 

биогорива и других обновљивих горива на тржишту износи најмање 2,2% у односу на 

укупну потрошњу горива у саобраћају рачунато на основу енергетског садржаја. У 

Плану су дати оперативни циљеви за повећање коришћења ОИЕ, основна концепција 

развоја ОИЕ у Републици Србији, као и мере и инструменти за њено спровођење. У 

области ОИЕ предвиђа се изградња енергетских објеката који користе ОИЕ: топлане и 

когенеративна постројења на биомасу, комунални и индустријски отпад, мале 

хидроелектране, соларне електране и ветроелектране. И овде је биомаса наведена као 

најзначајнији ресурс од свих ОИЕ који ће се користити у нашој држави. Како је 

биомаса економична када се користи у кругу до 50км, Планом се обавезују локалне 

самоуправе да анализирају области коришћења и начин примене ОИЕ у свом региону. 

У плану се, поред биомасе, детаљно обрађује и могућност искоришћења 

хидропотенцијала, соларне, геотермалне и енергије ветра. Овим Планом се предвиђа 

изградња велике хидроелектране снаге  130-210 MW на 1265 kм Дунава код Новог 

Сада. 

У Регионалном Просторном плану Војводине (Службени лист АП Војводине'' 

број 22/11) такође је детаљно обрађена област обновљивих извора енергије. Обновљиви 
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(неконвенционални) извори енергије су заступљени са 7,7% у укупној производњи 

примарне енергије у АП Војводини, односно око 2,0% у укупној потрошњи. 

Произведена енергија остварена је из чврсте и течне биомасе и незнатним делом из 

геотермалне енергије, док производња из осталих неконвенционалних извора још увек 

није заступљена. Као један од главних задатака наведено је планирање коришћења 

обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности на локалном нивоу. Као 

оперативни циљеви наводе се истраживање енергетског и технички искористивог 

потенцијала ОИЕ, утврђивање просторних зона за изградњу ветро и соларних 

електрана, отварање тржишта биомасе, обезбеђивање фондова за реализацију, 

промоција и подстицање примене ОИЕ на регионалном и локалном нивоу итд. 

Енергетски објекти који су предвиђени за изградњу у овом плану су топлане и 

когенеративна постројења на биомасу, комунални и други индустријски отпад, затим 

биогас постројења, мале хидроелектране, соларне и ветро електране.  

У Мастер плану одрживог развоја Фрушке горе од 2012 до 2022. године, 

дефинишу се следећи приоритети из области ОИЕ: 

- замена енергената у јавним објектима на територији НП Фрушка гора; 

- замена енергената у насељеним местима која се налазе на Фрушкој гори и у 

њеној околини; 

- широка потрошња у градским насељима, као што су Нови Сад, Рума и 

Сремска Митровица; 

- извоз дела енергетских пелета европског стандарда (ENplus A1) у Западну 

Европу. 

У плану се такође констатује велики енергетски потенцијал дрвне биомасе на 

подручју Националног парка, чији део обухвата и подручје Града Новог Сада. Планира 

се изградња погона за прављење брикета, пелета и балирање винове лозе. За 

искоришћење соларне енергије планира се три начина: постављање топлотних 

колектора за припрему топле потрошне воде на надстрешницама паркинга код 

постојећих објеката, постављање фотонапонских модула за производњу електричне 

енергије за погон бунара за напајање стоке и дивљачи и постављање фотонапонских 

модула за саобраћајну и осталу сигнализацију.  

 У Просторном плану Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', 

број 11/12), у делу 4.3.3. Обновљиви извори енергије, акценат је стављен на активно и 

пасивно коришћење соларне енергије и коришћење енергије биомасе у 

ванграђевинском рејону Града. Даје се могућност изградње постројења за био-гас у 

склопу депоније комуналног отпада и упућује на искоришћење геотермалне енергије 

применом гео-сонди, површинских колектора и енергетских стубова и експлоатацијом 

подземних вода. Према овом Плану, могуће је искоришћење хидропотенцијала на 

подручју Града Новог Сада изградњом велике хидроелектране на Дунаву и мале 

хидроелектране на бродској преводници на каналу ДТД.  
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Стратегија привредног развоја Града Новог Сада Сада (''Службени лист Града 

Новог Сада'' број 49/09) је усклађена са енергетском политиком Републике Србије у 

домену изградње дистрибутивних система и нових термоенергетских капацитета. Ова 

Стратегија предвиђа израду Плана развоја енергетике Града док се повећање енергетске 

ефикасности и употреба ОИЕ стимулишу само кроз конкретне пројекте, а не као 

стратешки принцип.  

Све могућности коришћења ОИЕ из горенаведених планских и развојних 

докумената које су примењиве на подручју Града Новог Сада биће детаљно испитане и 

образложене у овој Студији.  

  

2.  АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 Сагледавање могућности коришћења обновљивих извора енергије на неком 

подручју није могуће без детаљне анализе природних карактеристика тог подручја. 

Употреба соларне енергије сигурно неће бити приоритет у најсевернијим деловима 

планете, као ни коришћење биљне биомасе у државама са малом пољопривредном 

производњом. Такође, успостављање циљева које треба достићи у примени ОИЕ 

могуће је само уз претходну анализу енергетске производње и потрошње у свим 

постојећим енергетским системима.   

 

2.1.  Природне карактеристике подручја Града Новог Сада 

2.1.1. Карактеристике земљишта  

 На територији Града Новог Сада заступљени су различитe врсте земљишта. 

Најзаступљенији тип земљишта је чернозем и његови варијетети. Сем чернозема, у 

низијском делу територије Града северно од Дунава заступљена су и алувијална 

земљишта која пружају различите могућности за коришћење у биљној производњи. 

Равничарски део одликују обрадиве површине на којима се гаје разноврсне 

пољопривредне културе, док плавна подручја Дунава одликују мозаично распоређени 

водени, мочварни, ритски екосистеми са низијским, повремено плављеним ливадама и 

шумама. Падине Фрушке горе предодређене су за воћарску и виноградарску 

производњу. Терени који због климатских и топографских прилика из одређених 

разлога нису повољни за винограде и воћњаке, користе се као ливаде, пашњаци или 

шумско земљиште. 

  Површина атара обухваћеног подручја износи око 53 хиљаде хектара од којих је  

око 42 хиљаде, или око 79% пољопривредно земљиште. Од тога њиве заузимају чак 

98%, док осталих 2% заузимају воћњаци, виногради и ливаде. Учешће пољопривредног 

земљишта I - IV класе у пољопривредном земљишту износи око 98,4%, а 

пољопривредног земљишта I и II класе око 73%, што указује на високе производне  

потенцијале.  
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  Према природним погодностима, традицији и другим условима за организовање 

пољопривредне производње, подручје се може поделити на два основна 

пољопривредна рејона: 

  - бачки рејон који обухвата бачки, равничарски део планског подручја, који 

карактерише ратарско-повртарска производња, заснована на изузетно квалитетном 

пољопривредном земљишту и сточарска производња; 

  - сремски рејон који обухвата сремски, брдски део планског подручја, који 

карактерише воћарско-виноградарска производња.  

  Шуме у приобаљу и на подручју Фрушке горе представљају изузетно значајан 

еколошки потенцијал и њиховим повезивањем са уличним и парковским зеленилом у 

граду и насељима успоставља се континуитет зелених површина, што има изузетан 

естетски и еколошки значај за град и насеља. Чак 90% површине Фрушке горе 

покривено је шумама, од чега шуме липе чине 30%. Процењује се да је на подручју 

Града Новог Сада пошумљено око 6.250 ha.  

 У самом граду Новом Саду, постоји велики број уређених зелених површина - 

паркова, травњака, дрвореда и цветних алеја. Дунавски, Футошки и Каменички парк су  

заштићени и као споменици културе. У насељима доминира линеарно озелењавање дуж 

путева и канала. 

 

 2.1.2. Климатске карактеристике 

 Нови Сад има умерено континенталну климу што подразумева кишовита 

пролећа, топла и сува лета, сувље јесени од пролећа и хладне зиме са мало снега. 

Основне карактеристике су велике температурне разлике током године и нагли прелази 

између хладније и топлије половине године. Према дугогодишњим мерењима у 

Метеоролошкој станици на Римским Шанчевима, средња годишња температура је око 

11°С. Најхладнији месец је јануар, а најтоплији јул. Број сунчаних сати је веома висок и 

износи око 2.100 сати на годишњем нивоу. Енергија сунца која пада на земљину 

површину износи од 100 W/m² (у облачном дану) до 1000 W/m² (за сунчани дан). 

Просечна годишња количина падавина износи 576 mm, а честе су и суше. У просеку, 

највише падавина има у јуну и децембру, а најмање у октобру и марту. Најчешћи ветар 

је кошава која дува из правца југоистока, затим следи северозападни ветар који дува у 

летњим месецима и западни који је најчешћи у фебруару. Просечна годишња брзина 

ветра на висини од 50 m износи између 3,5 и 4 m/s, а снага између 50-80 W/m². 
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Температура  Осунчаност  

Просечна температура ваздуха – јануар 

(ºC)  

0,2 Просечан број ведрих дана – годишње  75 

Просечна температура ваздуха – јул 

(ºC)  

21,9 Просечан број облачних дана – годишње  94 

Просечна температура ваздуха – 

годишња (ºC)  

11,4 Падавине  

Средњи број мразних дана – годишње  81 Просечна количина падавина – годишње 

(mm)  

647 

Средњи број тропских дана – годишње  32 Појаве  

Влажност ваздуха  Просечан број дана са снегом – годишње  24 

Просечна влажност ваздуха – годишња 

(%)  

74 Просечан број дана са маглом – годишње  35 

Табела2. Климатски параметри на подручју Града Новог Сада 

 

У табели 2. дате су још неке средње вредности климатских параметара на 

подручју Града у периоду 1981-2010 године (извор:РХМЗ).  

 

  2.1.3. Површинске, подземне и термалне воде 

 Површинске воде обухватају: Дунав, фрушкогорске потоке, мања језера, баре и 

мочваре, Канал Савино село - Нови Сад из хидросистема ДТД, и мање мелиорационе 

канале. Река Дунав је једно од најбитнијих природних обележја града. Брзина Дунава 

код Новог Сада износи око 5 km/h. Нови Сад се налази на 1.255. километру његовог 

тока и на ушћу у Дунав једног од магистралних Канала Дунав-Тиса-Дунав. На четвртом 

километру канала налази се спољна преводница Нови Сад. Фрушкогорски потоци се 

спуштају низ северну и јужну планинску падину и има их више од 50. Махом су 

периодичног, а делом и сталног карактера. 

Подземне воде су веома заступљене на подручју Града. Њихов распоред са 

максималним и минималним вредностима може се видети у графичком прилогу 1-

Заштита простора, енергетски системи и врсте земљишта. Температура подземних вода 

на подручју града се креће између 10°С и 14°С, зависно од дубине са које се вода црпи. 

Ова температура се током целе године незнатно или скоро уопште не мења, што је 

погодно за енергетску експлоатацију. 

Територија Војводине, као део Панонског базена, припада великој европској 

геотермалној зони која има повољне услове за истраживање и коришћење геотермалне 

енергије. Термалне воде су све оне воде које на месту изливања имају температуру 

вишу од 20°С. На подручју Града Новог Сада постоји термална вода у оквиру Јодне 

бање и у простору фабричког круга фабрике воде Минаква. Такође постоје повољни 

услови за експлоатацију на бушотини Шангај, где је издашност воде око 500 l/min. У 
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Каћу, Ковиљу, Будисави и другим местима констатовани су моћни артешки хоризонти 

на дубинама од око 200 m чија је издашност од 40 до 60 l/min.  

 

  2.1.4. Услови заштите и коришћења земљишта и животне средине 

 У  Просторном плану Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'' 

број 11/12), у делу 6. Планирана заштита, уређење, коришћење и развој природних 

и културних добара и животне средине, дати су, између осталог, услови заштите и 

коришћења природних добара, земљишта, зелених површина, ваздуха, вода, као и 

заштита од буке и од јонизујућег и нејонизујућег зрачења. У овом делу разматрања 

биће представљени само они услови заштите и коришћења који се могу, позитивно или 

негативно, одразити на могућност коришћења простора у енергетске сврхе.  

Заштићена природна добра 

За део Националног парка "Фрушка гора"
1
 на простору који је природно добро 

I категорије, од највећег значаја за Републику Србију, Просторним планом подручја 

посебне намене Фрушке горе до 2022. године ("Службени лист АП Војводине", број 

16/04) прописан је тростепени режим заштите подручја и одређена заштитна зона 

Националног парка: 

- у првом степену режима мере забране односе се на све активности и 

коришћење простора сем научног истраживања, едукације и посебних мера 

за очување осетљивих екосистема, гео и биодиверзитета; 

- у другом степену режима заштите за простор под шумским екосистемима 

Фрушке горе, прописано је ограничено и строго контролисано коришћење, 

са активностима на очувању и обнови шума, као и станишта значајне флоре 

и фауне на којима је потребно спровести интервентне мере заштите 

биодиверзитетских вредности; 

- у трећем степену режима заштите налазе се деградирана подручја 

површинских копова и туристичко-рекреативни локалитети. Дозвољене су 

контролисане активности и ограничено коришћење са традиционалним 

привредним делатностима (воћарство, виноградарство, производња здраве 

хране), као и изградња туристичких објеката у складу са функцијама 

Националног парка. 

На подручју специјалног резервата "Ковиљско-петроварадински рит" 

установљен је режим заштите I, II и III степена. Заштита Ковиљско-петроварадинског 

рита омогућава коришћење заштићеног подручја засновано на чувању, одржавању и 

унапређивању свих природних вредности и особености. Заштита вегетације обухвата 

                                                 
1
 Национални парк (НП) "Фрушка гора" (Закон о националним парковима, "Службени гласник РС, број 

39/93, 44/93-исправка, 53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94-др. закон, 101/05-др.закон, престао да важи: 

36/09); Указ о проглашењу НП, "Службени гласник НРС", број 53/60, прва заштита), а у поступку је 

доношење новог закона, којим се коригује граница Националног парка. 
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поред шумске вегетације и остале биљне заједнице ради очувања изворности и 

природних одлика барско-мочварног комплекса рита.  

 

Еколошки коридори  

Као еколошки коридори у обухвату подручја Града Новог Сада утврђени су: 

- Дунав-међународни еколошки коридор, 

- Канал ДТД- регионални еколошки коридор, 

- Липарија, Шандоровац, Каменарски поток, Мали каменарски поток, 

Новоселски поток, Роков поток, Буковачки и Заношки поток и означени 

мелиоративни канали-локални еколошки коридори. 

 

Посебне мере заштите еколошког коридора уз Дунав:  

- очувати појас приобалне вегетације врбака и мочварне вегетације на што 

већој дужини обале, у минималној ширини од 20 метара где је то могуће. 

Ради смањења деградације обале, одредити локације за пристаништа и за 

све остале активности везане за обалу и резервисати простор еколошког 

коридора као зелену површину која се пружа уз саму обалу, а код 

изграђених деоница обале паралелно са обалом.  

 

Опште мере заштите биодиверзитета 

Неопходно је подизање вишеспратног заштитног зеленила око Новог Сада и 

насеља у обухвату Плана према обрадивим површинама ради спречавања загађења 

насеља од последица активности у окружењу. Приликом подизања пољозаштитног 

зеленила са улогом вишефункционалног пуфер појаса, неопходно је следеће: 

- постојеће и планиране површине ваншумског зеленила повезати у целовит 

систем зеленила; 

- фокусирати планирање заштитног зеленила на промену намене обрадивих 

површина слабијег квалитета (испод 4. класе); 

- учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде најмање 50% ради 

очувања биодиверзитета аграрног и урбаног предела уз одговарајућу 

разноврсност врста и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације 

заштитних појасева;  

- избегавати коришћење инвазивних врстa.  
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Мере заштите станишта заштићених и строго заштићених врста 

На стаништима заштићених и строго заштићених врста забрањено је: 

- преоравати површине под природном вегетацијом или уклањати травни 

покривач са површинским слојем земљишта;  

- подизати ветрогенераторе; 

- планирање инфраструктурних система на начин којим се угрожава 

еколошки статус станишта заштићених и строго заштићених врста; 

- подизати засаде алохтоних врста и клонова дрвећа ван подручја 

предвиђених важећим основама газдовања шумским подручјима; 

- уношење инвазивних врста биљака и животиња. 

- Неопходно је тражити услове заштите природе од Покрајинског завода за 

заштиту природе за следеће активности: 

- подизање ваншумског зеленила; 

- сечу дрвореда, групu стабала и шумица, крчење жбуња, паљење вегетације 

ливада, пашњака и трстика, као и ревитализацију станишта; 

- за формирање појилишта (копање јаме, бушење новог или обнављање 

запуштеног бунара), као и за подизањe привремених објеката 

(надстрешнице и сл.) на пашњацима. 

 

Заштита и уређење предела 

Очување и заштита предела захтева: 

- очување постојећих шумских оаза између пространих ораница; 

- очување и креирање линијских зелених коридора, еколошких мрежа и 

заштитних појасева (живице дуж међа, пошумљавање и озелењавање 

површина дуж мелиоративних канала и саобраћајница у циљу заштите од 

еолске ерозије); 

- међусобно повезивање шума и заштитних појасева у систем зеленила. 

 

Услови за заштиту и коришћење земљишта 

Ради рационалног коришћења пољопривредног земљишта и што бољег 

коришћења његовог природног потенцијала, извршена је рејонизација пољопривредне 

производње на бази природних и других услова. 

Мере заштите пољопривредног земљишта односе се на забрану коришћења 

пољопривредног земљишта од I до V катастарске класе у непољопривредне сврхе. 

Изузетно, то је могуће ако то захтева општи интерес утврђен на основу закона и то 

првенствено на земљишту слабијег бонитета на коме је основама о заштити, 

коришћењу и уређењу пољопривредног земљишта предвиђена могућност коришћења у 

непољопривредне сврхе (изградња путева, железничких пруга, заштита 

водопривредних објеката, ширење насеља и сл.). Мере заштите оствариће се 
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контролисаном експлоатацијом минералних сировина (експлоатација камена, вађење 

шљунка, песка и др.) и одлагањем јаловине, шљунка. 

На површинама са изразитим нагибима терена, у долинама потока, спречавање 

ерозије и бујица оствариће се забраном скидања биљног покрова, сече шума, 

изградњом противерозивних и хидромелиорационих система.  

Остале мере заштите земљишта обухватају: 

- забрану и ограничавање или прописивање услова за рад делатностима које 

својом активношћу загађују земљиште, 

- уређење обала Дунава и Канала Дунав – Тиса - Дунав, као и пошумљавање 

неплодног земљишта. 

 

Услови уређења и заштите зелених површина 

Повезивање градског и насељског зеленила са вегетационим целинама 

подунавља и шумама Фрушке горе обезбедиће се путем полукружних потеза и 

међусобних веза, најчешће зеленилом саобраћајница ширих регулација и клинова који 

уводе зеленило са обала Дунава. Спољни, најшири, полукружни потези формираће се 

дуж граница грађевинских подручја у којем треба да буде заступљена висока вегетација 

у ширини од 10 до 50 m како би зелени заштитни појас, уз остало заступљено зеленило 

рубне зоне (канал, путеви, пољозаштитни појасеви и сл.) обезбедило најрационалније 

коришћење пољопривредног земљишта. 

Заштитни зелени појасеви подизаће се и уређивати у складу са функционалним 

потребама намене која се штити или од које се штити као: шумски зелени појас, 

ветробрани појас, вегетација на клизиштима, линеарно зеленило уз канале, потоке и 

саобраћајнице, а користи се као рекреативно подручје, воћњак, виноград, повртњак, 

пољопривредно земљиште. 

Систем зелених површина на пољопривредним подручјима ће се реализовати 

успостављањем мреже засада (ветрозаштитних појасева, живица, итд.) уз максималну 

заштиту постојеће вегетације. 

Подручја која су под парлозима, рудералном вегетацијом, пољима и ливадама, 

а намењена су изградњи чија реализација није планирана у скорој будућности, треба 

превести у зелене или рекреативне површине, које након завршетка изградње, могу 

делимично да буду сачуване. 

Подизањем зеленила решаваће се визуелни конфликти различитих намена као 

и заштита од прашине и буке. 

У подручјима интензивне пољопривреде заштитне појасеве треба подизати 

целом дужином путне мреже.  

У циљу укупне заштите вегетације, приликом израде свих врста урбанистичке 

документације потребно је унети постојећу вегетацију, природне вредности, њихову  
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валоризацију и на основу тога планирати решења. Бициклистичке стазе ван 

рекреационих зона, у складу са просторним могућностима треба употпунити 

дрворедима и пратећим зеленим површинама и пунктовима и местима за одмор. 

Фрушкогорски потоци, који се пружају правцем југ - север (Каменарски, 

Каменички, Новоселски и Роков), природни су носиоци вегетације која, осим линијског 

везивања, има и улогу заштите од ерозије. Ерозијом угрожена подручја санирати 

заштитном вегетацијом. 

Заштитни зелени појасеви подизаће се и уређивати у складу са функционалним 

потребама намене која се штити или од које се штити као: шумски зелени појас, 

ветробрани појас, вегетација на клизиштима, линеарно зеленило уз канале, потоке и 

саобраћајнице, а користи се као рекреативна подручја, воћњаци, виногради, повртњаци  

и пољопривредно земљиште. 

 

2.2. Подаци о енергетским капацитетима и потрошњи 

 2.2.1. Електроенергетски систем 

  Град Нови Сад се снабдева електричном енергијом из јединственог 

електроенергетског система Србије. Основни објекат за снабдевање је  

трансформаторска станица (ТС) 400/220/110 kV "Нови Сад 3" која је лоцирана на левој 

страни пута Нови Сад - Бачки Јарак. Ова ТС је надземним далеководима 110 kV 

повезана са преносним ТС напонског нивоа 110/35(20) kV. Укупна инсталисана снага 

свих ТС 110/35(20) kV износи 461 МVА, а максимална једновремена снага је 226 MW. 

Капацитети појединих ТС 110/35(20) kV приказани су у Табели 3: 

 

назив ТС 

преносни   

однос 

(кV/кV) 

инстал.  

снага 

(МVА) 

Апсолутно 

  (МW) 

 

сos 

 ф 

Макс. 

једновр. 

снага 

(MW) 

проток 

активне 

енергије          

(МWh) 

Нови Сад 1 –Лединци 

 

110/35(20) 2x31.5 25.54 0.91 22.82 111488 

Нови Сад 2 

 

110/35 2x31.5 44.00 0.95 28.50 166136 

Нови Сад 4 

 

110/35(20) 2x63 73.50 0.93 63.70 324622 

Нови Сад 5 – Детелинара 

 

110/20 2x31.5 38.40 0.90 30.70 179606 

Нови Сад 6 –Мишелук 

 

110/20 1x31.5 27.00 0.95 25.80 120538 

Нови Сад 7 - Ј. Телеп 

 

110/35(20) 20+31.5 26.40 0.93 23.50 120878 

Нови Сад 9 – Рафинерија 

 

110/20 2x31.5 35.12 0.94 31.12 174084 

УКУПНО 

 
 461 270  226 1.197.352 

                Табела 3. Енергетски показатељи ТС 110/x kV 
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  Потрошња електричне енергије по категоријама потрошача од 2010-2012 године 

дата је у Табели 4. Може се уочити благ годишњи пораст потрошње електричне 

енергије и то код пословно-производних објеката и код остале потрошње, док је у 

категорији домаћинстава потрошња углавном константна. Подаци о укупној потрошњи 

ће бити веома корисни у даљој разради студије код разматрања могућих уштеда 

приликом примене обновљивих извора енергије на подручју Града.  

 

(MWh) 

2010 2011 2012 

Послов-

ни и 

произво

дни 

објекти 

Домаћи

нства 

Остала 

потрош-

ња 

Послов-

ни и 

произво

дни 

објекти 

Домаћин

ства 

Остала 

потрош

-ња 

Послов-

ни и 

произво

дни 

објекти 

Домаћи

нства 

Остала 

потрош-

ња 

град Нови 

Сад 
315.240 525.754 221.844 317.086 522.883 221.107 327.625 523.381 222.945 

Насеља 13.372 147.732 81.620 15.770 145.653 92.399 13.091 147.719 94.475 

Укупно  328.612 673.486 303.464 332.856 668.536 313.506 340.716 671.100 317.420 

% 25 52 23 25 51 24 26 50 24 

∑ 1.305.562 MWh 1.314.898 MWh 1.329.236 MWh 

Табела 4. Потрошња електричне енергије по категоријама потрошача 

 

2.2.2. Топлификациони систем 

  Топлификациони систем Новог Сада се састоји од основног топлотног извора- 

термоелектране-топлане (ТЕ-ТО) "Нови Сад" која се налази у радној зони Север 4, и 

још пет топлотних извора који директно снабдевају потрошаче- Топлане (ТО) Север, 

Исток, Запад и Југ на бачкој страни града и ТО „Петроварадин“ на сремској. У 

постојеће топлане се још убраја и ТО „Мишелук“ која се такође налази на сремској 

страни града, а тренутно је изван употребе. Поред ових топлотних извора, у систему се 

налази и Главна разделна станица топлификационог система (ГРС) која је изграђена на 

источном ободу Подбаре. Из топлана полази главна вреловодна мрежа до подручја са 

претежно вишепородичним становањем, где се грана у дистрибутивну мрежу све до 

топлотних подстаница. Основне техничке карактеристике ТЕ-ТО "Нови Сад" дате су у 

Табели 4. 

Недостатак снаге у топланама надокнађује Термоелетрана-Топлана. ТЕ-ТО 

"Нови Сад" и топлане углавном користе природни гас као основни енергент. Мазут се 

може алтернативно (само у хаваријским случајевима) користити у ТЕ-ТО "Нови Сад", 
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ТО "Север" и ТО "Југ". Треба напоменути да се планира реконструкција и проширење 

ТЕ-ТО "Нови Сад" која треба да постане гасно-парно постројење са 300 MWt и 150 

Mwe инсталисане снаге. Ово јасно показује опредељење Града за коришћењем 

фосилног горива- гаса као основног енергента у топлификационом систему. 

 

Котлови Капацитети: 420 t/h и 500 t/h 

Турбине Номиналне снаге: 135 MW и 110 MW 

Генератори Активне снаге: 165 MW и 120 MW 

Блок 

трансформатор 
Номинална снага: 200 MVA, преносни однос: 121/15,75 kV 

Номиналана 

снага 

термоелектране 

На генератору: 245 MW и на прагу:208 MW 

Табела 4. Основне техничке карактеристике ТЕ-ТО 

 

Топлана Инсталисана снага 

извора (MW) 

Инсталисана снага 

конзума (MW) 

Север 46 96,07 

Исток 104 207,38 

Запад 256 228,09 

Југ 185 327,49 

Петроварадин 11,6 7,94 

УКУПНО 602,6 867 

   Табела 5. Основне техничке карактеристике Топлана 

 

Следи преглед потрошње и утрошка горива у ТЕ-ТО "Нови Сад" и топланама у 

периоду 2010-2012 године. 

ТЕ-ТО НОВИ САД 
Јединица мере 

Година 

2010 2011 2012 

Остварена 

производња 

електричне енерг. MWh/god. 206.449 338.720 344.381 

топлотне енерг. MWh/god. 206.092 378.388 361.743 

Утрошак горива за 

производњу енерг. 

мазут kg/god. 10.229.254 9.037.881 8.892.687 

природни гас Stm
3/

god. 73.497.766 120.708.672 123.759.117 

Табела 6.  Утрошак горива у ТЕ-ТО "Нови Сад" у периоду 2010-2012 године 
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(MWh) 2010 2011 2012 

TO Југ 412.069,00 393.249,00 327.624,00 

TO Исток 240.472,00 230.580,00 196.608,00 

ТО Север 75.322,00 76.502,37 151.293,40 

ТО Запад 347.885,00 340.921,00 346.739,00 

ТО Петроварадин 7.049,00 6.994,00 7.053,00 

Укупно 1.082.797 1.048.246 1.029.317 
Табела 7.  утрошak горива у топланама у периоду 2010-2012 године 

Приметно је да је потрошња топлотне енергије у топланама константна у 

претходне три године, као и у ТЕ-ТО "Нови Сад" (осим у 2010. години, када је 

утрошено знатно мање природног гаса). Ови подаци ће такође бити веома корисни у 

даљој разради студије, када се буду разматрале могуће уштеде код објеката 

вишепородичног становања.  

 

  2.2.3. Гасификациони систем 

Гасификациони систем Града Новог Сада се састоји из гасовода високог 

притиска, Главних мерно-регулационих гасних станица (ГМРС), мреже гасовода 

средњег притиска, мерно-регулационих гасних станица (МРС) и дистрибутивне мреже.  

Основни објекти за снабдевање гасом су регионални гасоводи високог притиска 

RG 04-04 Госпођинци-Нови Сад, RG 04-11 Госпођинци-Футог (два паралелна гасовода) 

и магистрални гасовод МG-02 Елемир-Беочин који снабдевају главне мерно-

регулационе станице у Новом Саду, Сремској Каменици, Петроварадину, Буковцу, 

Лединцима, Футогу и Руменци. Од ГМРС је изграђена мрежа средњег притиска до 

мерно-регулационих станица, а од МРС полази дистрибутивна мрежа до мањих 

потрошача. Већи потрошачи се снабдевају изградњом сопствених МРС и гасовода 

средњег притиска до њих.   

Пројектовани капацитети свих ГМРС и подаци о потрошња у периоду 2010-

2012. године су дати у следећим табелама. 
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ГМРС Sm
3
/h 

Нови Сад 117000 

TE - TO Нови Сад 247000 

Институт-Сремска Каменица 2500 

МУП - Сремска Каменица 700 

Слога -Петроварадин 2000 

Победа- Петроварадин 19200 

Навип- Петроварадин 1250 

Футог 48000 

Милан Видак-Футог 45000 

Планта-Футог 2000 

Руменка 22800 

Будисава 12000 

Буковац 5000 

Лединци 5250 

Табела 8. Пројектовани капацитети ГМРС 

    потрошња гаса (m³)  

година 2010 2011 2012 2012 (МWh) 

Нови Сад 30.958.007 31.440.467 29.486.798 269.804 

Петроварадин 3.641.338 3.648.920 3.260.291 29.832 

Ср.Каменица 4.895.932 4.905.199 4.500.154 41.176 

Буковац 919.893 825.932 713.658 6.530 

Лединци 909.536 895.316 774.988 7.091 

Будисава (Каћ, Ковиљ) 4.981.151 4.752.336 4.182.683 38.272 

Руменка (Степановићево, Кисач, Ченеј) 3.669.054 3.444.883 2.803.364 25.651 

Футог (Ветерник, Бегеч) 12.323.023 11.939.373 10.849.858 99.276 

Укупно 62.297.934 61.852.426 56.571.794 517.632 

Табела 9. Потрошња гаса у Новом Саду и насељима  
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ГМРС 

ПОТРОШЊА (Sm
3
) 

 

 

2010 2011 2012 
2012 

(МWh) 

ФУТОГ 12.327.534 11.951.368 10.861.799 99.385 

МИЛАН ВИДАК ФУТОГ 1.565.668 1.224.072 616.887 5.645 

ПЛАНТА ФУТОГ 422.421 197.114 194.745 1.782 

РУМЕНКА 4.548.999 4.253.924 3.276.930 29.984 

ТЕ - ТО НОВИ САД 73.738.895 120.921.874 123.963.991 1.134.271 

БУДИСАВА 4.983.005 4.757.414 4.187.766 38.318 

НОВИ САД 142.220.177 122.501.732 120.648.794 1.103.936 

РНС 8.303.983 9.048.122 13.200.007 120.780 

ЦИГЛАНА (СЛОГА) 

ПЕТРОВАРАДИН 
0 0 0 0 

ПОБЕДА ПЕТРОВАРАДИН 5.340.767 5.416.993 4.834.479 44.235 

ИНСТИТУТ СРЕМСКА КАМЕНИЦА 2.846.723 2.920.864 2.832.010 25.913 

НАВИП ФРУШКОГОРАЦ 0 0 0 0 

ШКОЛА МУП СРЕМСКА 

КАМЕНИЦА 
421.389 400.898 379.009 3.468 

БУКОВАЦ 920.237 826.887 714.608 6.539 

АСФАЛТНА БАЗА ЛЕДИНЦИ 1.293.632 1.049.246 1.042.643 9.540 

ПОПОВИЦА 4.159.140 4.204.996 3.842.670 35.160 

УКУПНО 

 

263.092.570 

 

289.675.504 

 

290.596.338 

 

2.658.956 

Табела 10. Годишња потрошња гаса у ГМРС  

Потрошња гаса на годишњем нивоу у ГМРС углавном је константна и зависи 

највише од временских услова (за становништво) и пословне климе (за привредне 

субјекте). 

Подаци за Нови Сад и насеља (добијени од главног дистрибутера "ДП Нови 

Сад Гас") показују пад потрошње из године у годину што је резултат како блажих 

климатских услова, тако и преласка домаћинстава на јефтиније енергенте (мазут, дрво, 

угаљ). У даљем раду на овој Студији, подаци о потрошњи упоредиће се са могућом 

производњом топлотне енергије из обновљивих извора, посебно за објекте породичног 

становања, објекте јавне намене и пословно-производне објекте на подручју Града.  



  Студија обновљивих извора енергије на подручју Града Новог Сада 
 

 

21 

 

2.3. Оцена постојећег стања подручја и потенцијали 

  На основу представљених климатских, хидролошких и карактеристика 

земљишта, услова заштите и коришћења земљишта, као и података о енергетској 

потрошњи, могу се извести одређени закључци у смислу коришћења природних 

карактеристика подручја града Новог Сада у сврху коришћења обновљивих извора 

енергије: 

- Карактеристике земљишта јасно показују велики потенцијал коришћења 

отпадних материјала са пољопривредног земљишта, шумског земљишта и 

зелених површина у енергетске сврхе.  

- Климатске карактеристике указују на велики број сунчаних дана и 

коришћење сунчеве енергије. Коришћење енергије ветра је потребно 

додатно испитати с обзиром да брзина ветра варира са променом висине, као 

и да на подручју Града постоје микролокације које задовољавају захтевану 

брзину ветра за коришћење у енергетске сврхе. 

- Хидролошке карактеристике упућују на искоришћење потенцијала два 

највећа водена тока на подручју Града- Дунава и канала ДТД. Осцилације, 

величина и брзина постојећих мањих водотокова (потока и сливова) 

одбацују могућност њиховог енергетског искоришћења. Приказан је и 

значајан енергетски потенцијал подземних вода које су на температурама 

изнад 10º С, док су термалне воде недовољно заступљене за енергетску 

експлоатацију.   

 - Услови заштите и коришћења земљишта и животне средине на неким 

местима представљају ограничавајући фактор за коришћење у енергетске 

сврхе (нпр. забрана засада инвазивних врста и сл.), међутим, у неким 

подручјима управо услови заштите указују и наводе да се та подручја могу 

енергетски искористити (нпр. креирање линијских зелених коридора, 

еколошких мрежа и заштитних појасева и сл.). 

- На основу изложених података о енергетској потрошњи по областима може 

се прорачунати да је на подручју Града потребно годишње 1.330.000,00 

МWhеl да се задовоље потребе становништва и привреде за електричном 

енергијом. Удео пословно-производних објеката у потрошњи је само око 

25%, што указује на лоше стање у привреди, односно производњи, док 

велики удео у осталој потрошњи (око 24%) такође указује на изузетно лошу 

енергетску ефикасност јавних објеката и јавног осветљења.   

- Када је у питању топлотна енергија, ТЕ-ТО годишње утроши око 

120.000.000 Sm³ гаса и око 9.000.000 kg мазута и  испоручи око 370.000 

МWh топлотне енергије, топлане утроше око 1.050.000 МWhth, а главне 

мерно-регулацоне гасне станице испоруче око 290.000.000 Sm³ гаса, што је 

око 2.500.000 МW(t)h топлотне енергије. Дакле, укупне годишње потребе за 
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топлотном енергијом на подручју Града износе око 3.920.000 МWhth или по 

становнику око 10.000 kWh годишње, што представља изузетно велику 

потрошњу.  

 

Укупне годишње потребе 

Града Новог Сада 

Јединица мере 

GWh 

Јединица мере 

toe 

електрична енергија 1.330,00 114.359,4 

топлотна енергија 3.920,00 337.059,2 

укупно 5.250,00 451.418,6 

Табела 11. Укупне годишње потребе Града за електричном и топлотном 

енергијом   

На крају овог разматрања може се закључити да је Град Нови Сад велики 

потрошач електричне и топлотне енергије, али и да ово подручје представља значајан 

енергетски потенцијал за искоришћење више типова обновљивих извора енергије. 

Разноврсност могућих типова ОИЕ такође представља значајан фактор за даље 

просторно и урбанистичко планирање у области енергетике, што ће ова Студија 

показати у разматрањима која следе. 

 

3. МОГУЋНОСТ КОРИШЋЕЊА ОБНОВЉИВИХ 

  ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  

 НОВОГ САДА 

 

3.1. Соларна енергија 

Сунчева (соларна) енергија је неисцрпан извор енергије од кога директно зависи 

живот на целој нашој планети. Сходно томе највећу корист од енергије сунца могу 

имати подручја са највећом инсолацијом, односно бројем сунчаних сати дневно. За 

нашу земљу она износи 15h лети, односно 9h зими, али је стварно трајање знатно краће 

због појаве облака и магле, као и због стања (загађености) атмосфере на подручју. За 

подручје Новог Сада годишња инсолација износи око 2100 сунчаних сати. Стварна 

енергија зрачења која дође до површине земље знатно је мања од потенцијалне и 

износи просечно 3.8 kWh/m² за подручје Новог Сада (у јулу 6,35 kWh/m², а у децембру 

1,2 kWh/m²). 

Соларна енергија представља 15% од укупног потенцијала Србије из области 

ОИЕ.  Неке процене говоре да би могла подмирити око 5% укупних енергетских 

потреба наше земље. У Националном акционом плану за ОИЕ соларна енергија 

учествује са 12% у структури ОИЕ у Републици Србији. Она се може користити 

пасивном и активном техником искоришћења. У Правилнику о енергетској 
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ефикасности зграда ("Службени гласник РС", број 61/2011), у коме се дефинишу 

технички захтеви за постизање енергетске ефикасности зграда, између осталог се каже 

"коришћење пасивних и активних система у зависности од типа зграде, структуру и 

омотач, конципирати тако да се максимално користе пасивни и активни соларни 

системи…". У наставку следи анализа соларних система и њихова могућа примена на 

подручју Града. 

 

3.1.1. Пасивни соларни системи  

Пасиван соларни захват подразумева техничка решења заснована на спонтаним 

природним процесима. Пасивно искоришћење сунчеве енергије је потпуно еколошко с 

обзиром да не захтева додатно утрошену енергију. Постоји веома много ефикасних 

решења за овакав вид употребе соларне енергије, а овде ће бити наведена она која се 

могу  успешно примењивати на подручју Града Новог Сада. 

За пасивно искоришћење сунчеве енергије првенствено је потребно створити 

најбоље предуслове при самом планирању и пројектовању објеката: 

- правилна оријентација објекта (према странама света, конфигурацији 

терена, доминантним ветровима, вегетацији, другим објектима и др.) 

- правилна оријентација и величина отвора на објекту   

- правилна оријентација просторија у објекту 

- изолација свих елемената објеката:прозора, зидова, подова, таванице и др. 

- садња одговарајуће вегетације (листопадне или зимзелене) испред објеката. 

Када створимо ове предуслове, можемо прећи на примену пасивних система на 

самим објектима. Најједноставнији систем је у ствари сам објекат, добро изолован, са 

великим стакленим површинама на јужној страни. На овај начин постижу се велики 

директни добици топлотне енергије. Такође, термичка маса (зидови, подови, таванице) 

доброг акумулационог капацитета допринеће одавању топлоте у просторијама и након 

заласка сунца. При свему овоме треба водити рачуна и о постављању застора 

(надстрешнице, ролетне, паравани, завесе итд.) или одговарајуће вегетације која ће 

спречити прекомерно загревање објекта у летњем периоду. 

 

Стакленик 

Најчешће коришћен пасивни соларни систем је стакленик. Према Правилнику о 

енергетској ефикасности зграда, "стакленик је застакљени корисни део зграде који 

представља пасивни пријемник сунчеве енергије". Овај правилник стимулише употребу 

стакленика тако што га не рачуна у укупну бруто развијену грађевинску површину 

објекта. Основни типови стакленика су: стакленик као прозор, самостојећи стакленик, 

тераса и балкон као стакленик, стакленик на крову, дограђен стакленик, уграђен 

стакленик (делимично или потпуно) и др.  
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Слика 2. Стакленик-тераса 

 

 

У објектима породичног становања стакленик је најбоље поставити уз кухињу, 

трпезарију или дневни боравак, док је у вишепородичним објектима могуће застаклити 

балконе и степенишне просторе. На пословним и индустријским објектима препоручује 

се и застакљивање кровова, уз обавезно постављање застора у летњем периоду. 

 

 

 

Слика 3. Стакленик-степениште  Слика 4. Стакленик на крову 
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Слика 5. Стакленик-балкон   Слика 6. Стакленик-кров 

 

Ваздушни колектор  

Ваздушни колектор такође може допринети повећању топлотних добитака. Код 

овог система сунчеви зраци падају на посебан ваздушни (или у неким случајевима 

водени) простор који је повезан са термалним складиштем испред или ниже од зида на 

јужној страни објекта. Услед разлике у специфичној тежини флуида загрејани ваздух 

струји на горе и загрева материјал (обично камен или шљунак) у складишту који 

акумулира топлоту и одаје је и после заласка сунца.  

 

 

 

Слика 7. Принцип загревања кућа помоћу ваздушног колектора 

 

Код објеката породичног становања, ваздушни колектор је применљив у 

подручјима са тереном који је под нагибом ка југу, ради смештања ваздушног простора 

и термалног складишта. Код објеката вишепородичног становања и већих пословних 
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објеката ваздушни колектор се може постављати испред масивног спољног зида или у 

парапету. 

 

Тромбов (Тромб-Мишелов) зид  

Тромбов (Тромб-Мишелов) зид представља још један облик пасивног 

искоришћења соларне енергије који је веома применљив у нашем подручју.  Зид се 

прави на јужној страни објекта од масивног материјала великог топлотног капацитета. 

Испред зида је ваздушни простор испред кога се налази стаклени параван на кога 

падају сунчеви зраци. На горњем и доњем делу зида су отвори кроз којих зими и лети 

струји хладан, односно топао ваздух, чиме се врши загревање или хлађење унутрашњег 

простора и истовремено циркулација ваздуха. Тромбов зид се може користити и у 

комбинацији са ваздушним колектором постављањем подног складишта топлоте. 

Уместо масивног зида може се за прикупљање енергије користити и водени зид.  

Примена Тромбовог зида  није ограничена у смислу типа објекта. Може се 

планирати и пројектовати и на објектима породичног, вишепородичног становања, ако 

и на пословним и индустријским објектима.  

 

 
Слика 8. Попречни пресек куће са Тромбовим зидом: 1) двострука стакла 

2)ваздушни простор 3) одзрачни вентил 4) Тромбов зид 5) хладан ваздух 6) топао 

ваздух 7) топлотно изолован под 

 

  3.1.2. Активни соларни системи 

Активно искоришћење соларне енергије подразумева претварање ове енергије у 

топлотну или електричну. Основни елемент за ову конверзију је соларни пријемник-

панел. У зависности од типа енергије у коју се трансформише соларна енергија, 

соларни пријемници се деле на соларне колекторе и фотонапонске панеле. Сви соларни 

системи се данас у свету налазе у широкој употреби – за загревање просторија, 

припрему топле потрошне воде, за сопствену или системску производњу електричне 

енергије, у пољопривреди, саобраћају, јавно и декоративној расвети итд. У нашој 

земљи, активно коришћење енергије сунца још увек је на веома ниском нивоу.  
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Законом о планирању и изградњи дефинисано је да за постављање соларних 

колектора није потребно прибављање грађевинске дозволе. Постављање соларних 

колектора и соларних ћелија врши се на основу решења којим се одобрава извођење 

тих радова, а који издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.  

Законом о енергетици прописано је да је за изградњу енергетских објеката за 

производњу енергије снаге веће од 1 МW потребна енергетска дозвола. Такође, овај 

закон у погледу енергетских дозвола за изградњу енергетског објекта не прави разлику 

између термосоларних и фотосоларних објеката. У случају производње топлотне или 

електричне енергије за сопствене потребе није потребно прибављати дозволе у вези са 

обављањем делатности.  

У овом делу Студије биће обрађена оба начина конверзије соларне енергије кроз 

сагледавање могућности примене на подручју Града Новог Сада, као и са аспекта 

могућих уштеда у укупној енергетској потрошњи.   

 

3.1.2.1. Употреба соларне енергије у сврху добијања топлотне енергије 

 

Према Националном акционом плану за ОИЕ до 2020. године, у Србији је 

планирано да се од сунчеве енергије добије 55 ktое, односно око 640 МWh топлотне 

енергије, што је чак 37% од планираног удела свих ОИЕ. Оптимално димензионисан 

соларни грејни систем може да задовољи око 30% топлотне енергије за грејање 

простора и од 45% до 75% годишње енергије за загревање потрошне топле воде (ПТВ).  

Соларни панели који претварају сунчеву енергију у топлотну се називају 

колектори и  данас се најчешће појављују у две варијанте:  

- плочасти соларни колектори 

- соларни колектори са вакуумским цевима 

Плочасти колектори користе директно сунчево зрачење и мањи део дифузног, док 

цевни вакуумски колектори користе директно сунчево зрачење и већи део дифузног 

сунчевог зрачења. Основно својство по којем се одређује квалитет колектора јесте 

његова способност претварања што више сунчеве енергије у топлотну енергију уз што 

мање губитке (одавање топлоте околини). Плочасти колектор се састоји од система 

бакарних или челичних цеви кроз које пролази течност која се под дејством сунца 

загрева. Вакуумским цевним колекторима може се постићи већа температура течности 

него што се може постићи плочастим колекторима . Температура течности у колектору 

може достићи и преко 200°C. Ови колектори се могу ефикасно користити и код 

облачног времена, тј. кад нема директног сунчевог зрачења. Вакуумски соларни 

колектори могу бити 30 до 50% ефикаснији од плочастих колектора. 

 

Соларни топлотни системи на стамбеним и пословним објектима 

На подручју Града Новог Сада могу се остварити значајне енергетске уштеде 

коришћењем колекторских соларних система, највише на објектима породичног 

становања, пословним и производним објектима и објектима јавне намене - 

предшколским установама, образовним установама, болницама, домовима здравља, 



  Студија обновљивих извора енергије на подручју Града Новог Сада 
 

 

28 

 

објектима органа управне и извршне власти, објектима културе и социјалне заштите 

итд. Код објеката вишепородичног становања такође је могућа примена соларних 

система за припрему ПТВ, с тим што би се додатно утрошена електрична енергија за 

загревање воде морала покривати из инсталације заједничке потрошње и делити 

равномерно по стамбеним јединицама, а то може бити проблем у данашњим социо-

економским условима живота. У прорачунима која следе разматраће се могући 

топлотни добици употребом соларних колекторских система у сврху коришћења топле 

потрошне воде (за све типове објеката осим вишепородичних који су у систему ПТВ 

Новосадске топлане) и у сврху грејања објеката (само за објекте породичног 

становања). За прорачуне у Табели 12 су преузети званични подаци о броју и површини 

пословних објеката и објеката породичног и вишепородичног становања, а усвојени су 

следећи параметри: 

 

- Годишња потребна енергија за припрему топле потрошне воде се рачуна према 

обрасцу: 

, (kWh) 

где је: -корисна грејна површина зграде (m²) 

     – претпоставка је да се може задовољити око 70% годишњих 

потреба за ПТВ 

- Усваја се просечна специфична енергија за грејање породичног објекта током 

једне године од 90 kWh/m², с обзиром на просечну старост и (не)изолованост 

оваквих објеката. Претпостављено је да употреба соларног грејног система 

годишње може да задовољи 30% потреба за грејањем. 

 

  

површина 

(m²) 

потребна 

енергија 

за 

припрему 

ПТВ 

(МWh) 

спец. 

енергија 

за 

грејање  

(kWh/m²)  

потребна 

енергија 

за грејање  

(МWh)  

укупна 

потребна 

енергија 

(МWh)  

породично становање 
4.411.771,34 141.839,54 90,00 119.117,83 260.957,37 

вишепородично становање 
4.217.855,41 134.439,13 0,00 0,00 134.439,13 

пословни објекти 3.336.244,12 101.668,34 0,00 0,00 101.668,34 

објекти јавне намене 
664.842,00 14.999,31 0,00 0,00 14.999,31 

Укупно 

12.630.712,8 

 

392.946,3 

 
  

119.117,8 

 

512.064,1 

 

Табела 12. Топлотни добици соларних колектора на објектима у сврху припреме ПТВ 
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Из табеле се може видети да се употребом соларних колекторских система 

годишње може уштедети око 512 милиона kWh, што је, ако упоредимо са подацима о 

потрошњи из II поглавља ове Студије, око 13% укупних потреба Града за топлотном 

енергијом. Овде су приказане максималне могуће уштеде. За добијање реалних 

вредности потребно је узети у обзир додатна ограничења као што су оријентација 

објеката, (не)могућност постављања на кров објекта, нагиб крова и наравно тип панела, 

односно квалитет уграђеног соларног система. Процењује се да је реално остварити око 

25% прорачунатих енергетских добитака, односно око 128.000 МWh годишње. 

За градске структуре су посебно занимљиви објекти јавне намене, с обзиром да 

трошкови њиховог одржавања углавном падају на терет пореских обвезника. Видимо 

да могући годишњи добици од соларне енергије у овим објектима износе 15 милиона 

kWh, што је према тренутним ценама енергената, односно електричне енергије која се 

користи углавном за припрему ПТВ, око 750.000 € уштеде на годишњем нивоу. 

Опремање 270 објеката јавне намене који се налазе на подручју Града соларним 

системима за припрему ПТВ износило би око 4.000.000 €, а поврат уложених средстава 

око 7 година. 

 

Соларне енергане 

Топлотна енергија се може добити из соларне енергије и изградњом соларних 

енергана - великих поља са соларним колекторима који претварајући енергију у 

топлоту, загревају радни флуид и шаљу га у затворени систем на који су прикључени 

конзументи.  

Сама правно-техничка процедура за добијање дозволе за обављање делатности 

производње топлотне енергије из енергије сунца је прилично компликована. Закон о 

енергетици утврђује да је производња топлотне енергије посебна енергетска делатност 

од општег интереса, али у погледу стицања права на обављање ове делатности упућује 

на јединицу локалне самоуправе. За обављање ове делатности потребно је стећи право 

прописано Законом о комуналним делатностима, односно потребно је да локална 

самоуправа повери право на обављање комуналне делатности или одобри концесију на 

обављање делатности од општег интереса. Такође је могуће да јединица локалне 

самоуправе оснује јавно (комунално) предузеће у ту сврху.  

Соларна енергана може да ради као централни систем (са великим 

резервоаром-складиштем топлоте) који подразумева да се колекторска поља налазе у 

непосредној близини топлане у којој се одвија процес сакупљања, складиштења и 

дистрибуције топлотне енергије. Колекторска поља се налазе на земљи, а могу и да се 

комбинују са кровним пољима који са кровова објеката преко сабирне мреже доводе 

енергију у топлану. 
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Слика 9. Соларна енергана као централни систем 

 

 Соларна енергана може да ради и као део градског топлотног система у ком 

случају је повезана директно у примарну мрежу система. И у овом случају колекторска 

поља се налазе на земљи, док се у случају постојања кровних поља на објектима они 

повезују директно на дистрибутивну мрежу.  

 

 
 Слика 10. Соларна енергана као део градског топлотног система 

 

Обично се због неравномерне расподеле сунца током године соларна енергана 

комбинује са још неким видом енергије из обновљивих или необновљивих извора како 

би покрила мањак енергије када је и највише потребна – у зимском периоду.  Највећа 

енергана овог типа налази се у градићу Марсталу у Данској, где је постављено 15.000 

m² соларних панела (око 7500 комада) који у комбинацији са когенеративним 

постројењем на биомасу и топлотном пумпом комплетно покривају годишње потребе 

око 1500 конзумних јединица. Од тога је соларном енергијом покривено 55% потреба, 

односно око 15.400 МWht.  
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Слика 11. Пример комбиноване соларне енергане у Марсталу, Данска 

 

Посматрајући подручје Града Новог Сада и анализиране потенцијале, можемо 

закључити да је овај концепт искоришћења ОИЕ врло применљив на овим нашим 

просторима, посебно за мања насеља. Анализираћемо стога могућност изградње 

соларне енергане у непосредној близини Руменке. Ово насељено место има око 1800 

објеката (1700 породичних и 100 пословних) којима је потребно обезбедити топлотну 

енергију. Под условом да се претходно изврши топлотна изолација објеката којом ће 

они бити сврстани у минимум енерегетски разред С (са потрошњом од максимално 70 

kWh/m² годишње), за грејање комплетног насеља потребно је годишње 13.300.000 kWh. 

Ово се може обезбедити изградњом соларног система са колекторима укупне површине 

16.500 m², односно 8250 колекторских јединица. Да би се обезбедила потребна енергија 

за грејање и у зимском периоду, овај систем би радио у комбинацији са когенеративним 

постројењем на биомасу снаге око 18 МW. Комплетна енергана би заједно са 

резервоаром запремине 10.000 m³ морала да заузима укупну површину од најмање 2,5 

hа. На Слици 12 се може видети предлог локације за ову енергану. Локалитет се налази 

непосредно на руменачком улазном правцу, у радној зони. Уз одличну саобраћајну 

комуникацију, ова локација је веома повољна за изградњу оваквог типа енергетског 

објекта.  
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Слика 12. Предлог локације за соларну енергану у Руменци 

 

Примена соларних система за загревање базена 

Још један вид коришћења соларне енергије представља загревање воде (и ваздуха) 

у затвореним и отвореним базенима. Затворени базени захтевају велике количине 

енергије за грејање базенске воде и грејање ваздуха у простору изнад. Током целе 

сезоне температура воде у базену треба да буде између 24 – 28°C, а ваздуха изнад 

базена за 2 – 3°C виша, односно од 26 – 30°C. Соларни систем за грејање воде у 

затвореним базенима као потпуна замена конвенционалног система може се користи 

само у летњем периоду, док у зимском периоду може да послужи само као допуна 

основном систему за грејање. Са друге стране, код отворених базена који се користе 

искључиво у летњем периоду искоришћеност енергије сунца због релативно ниских 

температура воде је веома велика. Овај начин коришћења соларних система представља 

један од најефикаснијих и најекономичнијих начина коришћења соларне енергије.  

За надокнаду топотних губитака базенске воде најчешће се користе плочасти 

панели. Дневни топлотни губици отворених базена могу се грубо проценити на 4 

kWh/m², а затворених базена на око 2,5 kWh/m² . Прерачунато у дневно снижавање 

температуре воде у базену, за отворене базене дубине око 2,1 м, ови губици изазивају 

пад температуре воде за 1,6°С дневно, док за затворене базене они утичу на пад 

температуре воде за око 1°С дневно. Да би се ти губици смањили базени се често 

прекривају прозирним пластичним плочама. У том случају за покривање комплетне 

потрошње у летњем периоду, као и за допуну основном систему у зимском периоду, за 

затворени олимпијски базен (какав постоји на СПЕНС-у и у спортском центру на 

Клиси) потребно је инсталирати соларни систем са колекторима укупне површине од 

око 250 m². Укупни трошкови оваквог система крећу се око 42.000 €, а време отплате 

инвестиције је око 10 година.  
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3.1.2.2. Употреба соларне енергије у сврху добијања електричне енергије 

Соларну енергију могуће је користити у сврху добијања електричне енергије на 

два начина: за сопствену потрошњу и за производњу електричне енергије која се 

предаје електроенергетској мрежи, уз статус повлашћеног произвођача.  

Према националном акционом плану за ОИЕ до 2020. године, у Србији се планира 

инсталирање 10 МW електроенергетских капацитета добијених од сунчеве енергије. 

Ово се односи на изградњу соларних електрана на објектима (2 МW за снаге до 30 kW 

и 2 МW за снаге од 30 kW до 500 kW) и на земљи (6 МW), где би се произведена 

електрична енергија предавала систему према утврђеним (feed-in) тарифама: 

 

6. соларне електране 

Инсталисана снага P (MW)  Подстицајна откупна цена (c€/kWh) 

6.1 На објекту до 0,03 20,66 

6.2 На објекту 0,03-0,5 20,941-9,383*P 

6.3 На земљи 16,25 

Табела 13. Подстицајне тарифе за производњу ел. енергије из соларних електрана 

 

Уређаји у којима се одвија фотонапонско претварање енергије зову се 

фотонапонски панели. Фотонапонски панел (PV модул) је направљен тако да се, када га 

осветлимо, на његовим крајевима јавља напон. Фотонапонски модули могу бити 

израђени у више морфолошких облика силицијума - монокристални и поликристални, 

или произведени у танком слоју полупроводника - аморфни (a-Si), кадмијум-телур 

(CdTe), бакар-индијум(galijum)-селенид (CIGS). Од силиконских, највећи степен 

искоришћења сунчевог зрачења омогућавају монокристални Si модули (до 19%), док 

танкослојни (thin-film) имају много мању ефикасност (око 7%), међутим, због много 

мање употребљеног материјала, трошкови производње су знатно мањи него код 

монокристалних и поликристалних модула. Постоје и тзв. HIT ћелије-ћелије високе 

ефикасности (до 21%), које имају танки слој аморфног силицијума са обе стране плоче, 

али они су и доста скупљи од стандардних модула. Осим наведених користе се и 

хибридни панели који су комбинација соларних колектора и фотонапонских модула. 

Треба напоменути да осим соларних система са класичним PV модулима, 

постоје и тзв. концентрисане соларне електране које користе велика параболична 

покретна огледала који усмеравају одбљесак сунца у једну тачку-велики торањ у коме 

се топлотна енергија тако загрејане (најчешће) водене паре претвара у електричну 

(Слика 13). 

У последње време развијају се и системи који уместо воде загревају уље које је 

добар акумулатор топлоте. Овим принципом се може постићи производња електричне 

енергије и када сунце не сија. Међутим, за концентрисане соларне електране су 

потребне велике површине (од 150 hа) изван урбаних насеља, те их нећемо разматрати 

у овој студији.    
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Слика 13. Концентрисана соларна електрана 

 

Соларне електране  

Изградња соларних електрана за производњу електричне енергије која се 

предаје електроенергетској мрежи могућа је на објектима и на земљи. Због ограничене 

површине кровова, на објектима се постављају мање електране (снаге до 500 kW), док 

су на земљи могуће електране далеко већих снага, али су и ограничења бројнија, од 

просторних, микроклиматских и топографских до саобраћајне или мрежне 

приступачности. 

О просторним и урбанистичким условима за постављање оваквих система биће 

речи у наредном одељку, а овде ћемо размотрити могућност изградње мање соларне 

електране на крову зграде ЈП "Урбанизам" и већих  соларних електрана у радној зони 

Север IV и у ванграђевинском рејону насеља Бегеч. 

 У пословним просторијама ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам у Новом Саду 

постављено је 670 светиљки (556 неонских снаге 36 W и 114 "штедљивих" снаге 18 W) 

укупне снаге 22 kW, који месечно утроше око 2000 kWh електричне енергије, што 

износи 25% укупне месечне потрошње. Постојећа инсталација осветљења је 

предимензионисана, с обзиром да је пројектована у време када није било рачунара и 

када је било потребе за већим осветљајем у складу са врстом посла који се обављао. 

Према новом прорачуну, и уз коришћење само "штедљивих" сијалица, потребно је 558 

оваквих светиљки укупне снаге око 10 kW, са годишњом потрошњом од 11 МWh. Ако 

желимо да неутралишемо ову потрошњу помоћу независног извора, то можемо постићи 

изградњом соларне електране на крову објекта. Ова електрана (снаге 10 kW, 40 панела 

од 250 W и инверторска јединица) би предавала мрежи сву електричну енергију коју би 

произвела током године, што је око 10,5 МWh, односно скоро исто као што би била 

потрошња новопројектованог система осветљења. Цена оваквог система се креће од 
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15.000-18.000 €, а период поврата инвестиције 7-9 година, у зависности од тога да ли се 

у обзир узимају и трошкови опремања новог система осветљења. 

 

  
Слика 17. Пример могуће изградње соларне електране на крову зграде ЈП "Урбанизам" 

 

Прва локација веће соларне електране приказана на Слици 18 се налази у радној 

зони Север IV, јужно од насеља Шангај ка Дунаву. Простор представља неизграђено и 

некоришћено земљиште величине око 10 hа, тренутно намењено као заштитни зелени 

појас. На овом подручју би било могуће изградити соларну електрану снаге 5 МW са 

годишњом производњом од око 5700 MWh електричне енергије, што би обезбедило 

годишње потребе за електричном енергијом за насеље величине као три насеља Шангај, 

или око 1100 домаћинстава. За инсталацију електране било би потребно око 33.000 

соларних јединица снаге 150Wp. Повољна околност за изградњу соларне електране на 

овој локацији је добра саобраћајна веза и близина електроенергетске мреже.   

 

Слика 18. Предлог локације соларне електране у радној зони Север IV 
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Други пример на Слици 19  је подручје у ванграђевинском рејону насеља Бегеч, 

северно од насеља. Простор представља део парцеле 2789/3 у државном власништву, 

пашњак 3. класе, величине око 22 hа. На подручју би се могла изградити соларна 

електрана инсталисане снаге око 12 МW са годишњом производњом од око 13800 

MWh, што одговара снабдевању око 2500 домаћинстава. Парцела нема асфлатиран 

саобраћајни приступ и нема у близини одговарајуће електроенергетске 

инфраструктуре, иако преко ње прелази далековод 220 kV који нема адекватне 

перформансе за прикључење соларне електране предложене снаге.  

 

 

Слика 19. Предлог локације соларне електране на подручју Бегеча 

 

У Табели 15 дате су све предложене локације са укупним потенцијалом за 

изградњу соларних електрана на подручју Града које се могу видети на графичком 

прилогу "Потенцијали обновљивих извора енергије на подручју Града Новог Сада". 

 

ЛОКАЦИЈА Површина                     

[ ha ] 

Класа земљишта Потенцијално произведена 

енергија [ MWh ] 

Нови Сад 
10 

заштитни зелени 

појас 
5.750,0 

Бегеч 22 пашњак 3. класе 12.650,0 

Ковиљ 8 мочвара 2. класе 4.600,0 

Каћ 62 пашњак 2. класе 34.500,0 

Степановићево 24 пашњак 2. класе 13.800,0 

Буковац 2,4 њива 7. класе 1.380,0 

Кисач 7,2 пашњак 4. класе 4.140,0 

Ветерник 1,1 њива 6. класе 580,0 

УКУПНО 136,70 - 77.400,0 

Табела 15. Предлог локација за соларне електране у атарским рејонима насеља 
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Овде треба напоменути да је у обзир узето углавном необрадиво 

пољопривредно земљиште (пашњаци и мочваре) које би се могло привести другој 

намени само "под условом да се постиже рационалније и економичније коришћење 

пољопривредног земљишта" (Закон о пољопривредном земљишту, "Службени гласник 

Републике Србије", број 62/2006). При томе, пашњаци би могли задржати своју 

првобитну намену ако се простор соларне електране уреди тако да се омогући пролаз 

животињама за испашу (Слика 20).  

 

 

 
Слика 20. Пример коришћења земљишта у енергетске и пољопривредне сврхе 

 

Цена изградње соларне електране зависи од много фактора-цене закупа или 

откупа самог земљишта, цене добијања свих дозвола и наравно, цене саме 

електроенергетске и фотонапонске опреме. С обзиром на променљивост свих 

наведених фактора, овде није урађен прорачун трошкова изградње предложених 

електрана, као ни време отплате инвестиције. 

 

Соларни системи за сопствене потребе на стамбеним и пословним објектима 

На подручју Града могуће је постављање фотонапонских модула и на 

објектима и на земљи. Прво ћемо размотрити могућност постављања соларних система 

за покривање дела или комплетне сопствене потрошње. На породичним и пословно-

производним објектима овакви системи се могу постављати на кровним површинама, 

док се на вишепородичним објектима и делови или читаве фасаде могу извести од PV 

модула . 
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Слика 14. Пример постављања соларних панела као фасадних елемената 

 

 Ови системи могу напајати електричном енергијом инсталацију осветљења 

(заједничко осветљење у случају већих стамбених зграда) и електричне уређаје мањих 

снага. С обзиром да је удео расвете у потрошњи једног домаћинства између 20% и 30%, 

на основу расположивих података о броју и површини домаћинстава, као и потрошњи, 

можемо приближно израчунати могуће уштеде постављањем соларног фотонапонског 

система на објектима, уз следеће претпоставке: 

-     просечна потрошња стамбеног објекта је око 4,4 МWh годишње, а пословно-

производног објекта око 20 МWh годишње 

-     удео осветљења у укупној потрошњи ел.енергије једног домаћинства износи 

25%, а пословно-производног објекта 15% 

-    соларни систем покрива 60% потрошње осветљења на годишњем нивоу 

-     на 30% објеката вишепородичног становања нема просторно-економске 

оправданости за постављање соларних система (неповољна оријентација, 

високи објекти-много станова, а мала површина крова)  

Из Табеле 14 се види да се на подручју Града применом соларних фотонапонских 

система на објектима за потребе осветљења објеката могу остварити годишње уштеде 

од око 5,5 милиона евра. Овде су такође приказане максималне могуће уштеде. За 

добијање реалних вредности потребно је узети у обзир додатна ограничења као што су 

оријентација објеката и тип, односно ефикасност самог панела. Процењује се да је 

реално остварити око 25% прорачунатих енергетских добитака, односно око 27.700 

МWh годишње. 
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тип објекта број 

просечна 

потрошња 

инст.осветљења 

по објекту 

(MWh/год) 

укупна 

потрошња  

инст.осветљења 

(MWh) 

покривеност 

потрошње(60%) 

соларног 

система (MWh) 

могућа 

уштеда 

(€) 

породични 48.005 1,1 52.663,00 31.597,80 1.579.890,00 

вишепородични 

(70%) 73.451 1,1 80.796,00 48.477,60 2.423.880,00 

пословно-

производни 17.070 3 51.210,00 30.726,00 1.536.300,00 

укупно 138.526   184.669,00 110.801,40 5.540.070,00 

Табела 14. Прорачун соларних добитака за покривање потрошње осветљења у 

објектима 

 

Соларни системи у пољопривреди 

Велику перспективу има примена соларних фотонапонских система у 

пољопривреди. Атарска, пољопривредна подручја и салаши углавном су доста удаљени 

од електроенергетске мреже. Због тога се примена аутономног система какав је соларни 

може веома брзо исплатити с обзиром да је изградња прикључка на удаљену 

електроенергетску мрежу веома скупа инвестиција.  

За комплетно снабдевање салаша електричном енергијом, претпоставићемо да 

је потребно покрити потрошњу као једно просечно домаћинство, око 5 МWh годишње. 

За то је потребно инсталирати фотонапонске панеле снаге око 6000 Wp (25 панела од 

240 W, инвертор снаге 5 kW и акумулатор капацитета 1500 Аh. Цела инвестиција је 

веома скупа (око 13.000 €) и исплатила би се у разумном временско периоду (до 10 

година) само у случају да се из прорачуна одбију трошкови прикључења у 

електроенергетски систем које би имао салаш који је удаљен минимално 1km од 

електроенергетске мреже.  

Највећа примена соларних система у пољопривреди може се постићи у 

наводњавању пољопривредних површина. Постоје четири врсте соларних система за 

наводњавање: 

- Директан систем без резервоара-систем који је најјефтинији, међутим, даје 

енергију само за време ведрих дана. Састоји се од само два основна елемента, 

соларних панела и пумпе која користи електричну енергију добијену из 

соларне да допреми бунарску воду до циљног простора 

- Директан систем са резервоаром-због резервоара који се пуни за време сунчаних 

дана обезбеђено је целодневно снабдевање водом (Слика 15). Иако је нешто 

скупљи, овај систем се највише користи управо због ове предности. 
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Слика 15. Директан соларни систем за наводњавање са резервоаром 

 

- Систем са акумулаторима-такође аутономан систем који је још скупљи, али и 

поузданији од претходног. Захтева додатну опрему, контролер пуњења и 

инвертор ако имамо АС пумпу. 

- Соларна електрана прикључена на мрежу-систем који је најскупљи, али 

дугорочно гледано најисплативији зато што се вишак енергије када се не 

користи за наводњавање предаје у мрежу, према важећој feed-in тарифи.  

 

Анализе су показале да у поређењу са бензинском пумпом снаге 4 kW, 

адекватни соларни пумпни систем после 10 година даје позитивне финансијске ефекте. 

Веома је ефикасно комбиновати соларни систем са класичним агрегатима који се 

аутоматски укључују услед недостатка сунца или енергије у акумулаторима. Такође, 

постоје и хибридни системи који комбинују енергију добијену из ветра са сунчевом 

енергијом, што представља одличну комбинацију два обновљива извора енергије. 

Соларни системи се успешно могу применити и за заливни систем и осветљење 

стакленика, пластеника, штала, као и за мање електричне уређаје као што је музилица, 

вентилатор и слично. Овакви системи се већ увелико користе у развијеним државама и 

доносе власницима значајне уштеде (Слика 16).  

  
Слика 16. Примена соларних система за стакленике 
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Соларни системи на викенд-објектима 

Примена мањих соларних система могућа је и у викенд-објектима. Ови објекти 

који се само повремено користе не захтевају велике количине електричне енергије и уз 

релативно мало улагање корисницима се може омогућити комфоран боравак без 

потребе прикључења на електроенергетску мрежу. За мањи викенд објекат потребно је 

покрити потрошњу следећих потрошача: 

- 4 штедљиве сијалице (15 W) 

- телевизор 

- фрижидер 

- пуњач за телефон 

- пумпа за воду  

Ово се може постићи уградњом соларног система од монокристалних Si плоча 

снаге 135 W са акумулатором капацитета 240Аh. Цена целог пакета је око 1.300 €. 

 

3.1.2.3. Остала примена активних соларних система  

Поред стандардне употребе сунчеве енергије који су детаљно описани у 

претходним разматрањима, важну улогу преузимају и остали начини примене соларних 

система као што су соларна саобраћајна сигнализација, декоративно соларно 

осветљење, соларни прозори, електрични аутомобили на соларни погон и слично. 

Овакви начини примене соларне енергије ће свој пун потенцијал достићи у блиској 

будућности, а о некима од њих ће бити више речи у наставку. 

    Јавно и декоративно осветљење 

Јавно осветљење је веома важан чинилац електроенергетског система сваког 

града. Процењује се да је учешће јавног осветљења у укупној потрошњи електричне 

енергије до 2%. Циљ сваког модерног друштва је да се та потрошња у скоријој 

будућности значајно смањи, а примена соларне енергије у ту сврху је ефикасан начин 

за постизање тог циља.   

Систем соларног уличног осветљења функционише тако што се користе извори 

светлости који се напајају помоћу соларних панела најчешће постављених изнад саме 

конструкције јединице јавног осветљења. Соларни панели врше пуњење батерије која 

напаја флуоресцентну или ЛЕД светиљку током ноћи. На Слици 21 дати су примери 

соларног уличног осветљења.   

Уз све предности које се постижу употребом соларне енергије за осветљавање 

јавних површина и простора овакви системи су погодни и за примену у мање 

развијеним или изолованим областима. као и на местима где је снабдевање 

електричном енергијом онемогућено због различитих људских или природних фактора. 

Јавна расвета заснована на употреби соларне енергије може бити употребљена за 

осветљавање свих врста јавних површина, било да су у питању улице, паркови, мостови 

и слично.          
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Слика 21. Соларно улично осветљење 

 

У градском подручју мањи соларни системи могу наћи посебну примену за 

осветљење излога, светлећих реклама и билборда. Овакви системи најчешће раде у 

комбинацији са мрежом (која је у граду и насељима веома доступна) која покрива 

потрошњу за време слабе инсолације.а неки од примера су приказани на Слици 22. 

 

  
     Слика 22. Соларно осветљење паркова, мостова и билборда 

          

Саобраћајни објекти и сигнализација 

Многи путни објекти са својим заштитним појасом су веома погодни за 

постављање соларних система. У свету имамо велики број примера сјајног 

искоришћења путне инфраструктуре у енергетске сврхе. Соларни системи се могу 
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постављати уз путне, водне и железничке коридоре, на мостовима, тунелима, 

аеродромима и слично (Слика 23).  

 

Слика 23. Соларни системи на саобраћајној инфраструктури 

 

Соларни системи могу се постављати и на надстрешницама за паркирање на 

приватним парцелама и у јавним блоковским површинама (Слика 24).  

 

  

Слика 24. Соларни системи на надстрешницама за паркирање 

 

Посебно је занимљиво искоришћење надстрешница за постављање соларних 

пуњача за електричне аутомобиле. Развој модерних технологија је омогућио примену 

обновљивих извора енергије тј. соларне енергије у аутомобилској индустрији. Док је 

технологија израде возила који су прекривени соларним панелима и даље на 

експерименталном нивоу, практичну и широку примену постигли су хибридни и 

електрични аутомобили-возила која у себи имају пуњиве батерије високог капацитета. 

Осим што је пуњење ових батерија омогућено из електроенергетске мреже, развијени 

су и соларни системи за пуњење батерија. У будућности је потребно планирати развој 

јавних паркинга/гаража за пуњење аутомобила. У развијенијим државама света је већ 

постигнут огроман напредак на том пољу и изграђен је велики број таквих паркинга 

(Слика 25). 
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Слика 25. Соларни пуњачи електричних аутомобила на надстрешницама паркинга 

 

Овакви паркинзи функционишу тако што се аутомобили паркирају испод 

великих соларних панела који служе за њихово пуњење. Панели се налазе на носачима 

који су пројектовани да се аутоматски ротирају тако да прате промену положаја сунца. 

Овакав систем пуњења аутомобила, осим на јавним паркинзима је могуће реализовати 

и у приватној режији уз одређене корекције. 

 

Соларни саобраћајни знакови имају све предиспозиције за преузимање значајне 

функције у модерном и развијеном систему управљања саобраћајем. Предности знакова 

напајаних сунчевом енергијом су вишеструке. Прва је једноставност њиховог 

постављања на било коју локацију. За њихов рад нису потребни каблови, генератор 

напајања или прикључак на електроенергетску мрежу што често може бити и тешко 

изводљиво у пракси. Ово практично значи да се изненадни саобраћајни акциденти који 

захтевају неку врсту обавештења или знака упозорења могу веома брзо поставити, а 

често је за инсталацију довољна само једна особа. Овакви знакови су знакови високе 

светлоће и као такви су лаки за читање а управо то их чини погодним за њихову сврху - 

привлачење пажње возача. 

 
Слика 26. Соларна саобраћајна сигнализација 
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Постоје многобројни примери примене соларних саобраћајних знакова - у 

близини школа, пешачких прелаза, за преусмеравање саобраћаја и слично. Најчешће се 

користе соларни саобраћајни знакови упозорења и обавештења и соларна сигнализација 

постављена на самом коловозу (Слика 26). 

                                                                  

3.1.3. Просторно-урбанистички параметри за ефикасно коришћење соларне    

  енергије и постављање соларних система 

За максимално искоришћење соларне енергије приликом просторног и 

урбанистичког планирања потребно је придржавати се следећих параметара: 

 

3.1.3.1. Облик и конфигурација локације и парцела - најпогоднији облик 

локације (парцеле) је правоугаоник који се пружа у правцу исток-запад. У том 

правцу планирати и положај објеката. На равним теренима планирати висину 

објеката тако да опада од северног ка јужном делу подручја. На косим теренима 

са јужним нагибом може се планирати већа изграђеност са мањим растојањима 

између објеката, док на теренима са северним нагибом изгађеност треба да је 

мања, а растојања између објеката већа. За новопланирана насеља са тереном у 

паду, главне улице поставити паралелне са изохипсама. Као заштиту од прејаке 

инсолације планирати засаде листопадног дрвећа на југу, југоистоку и 

југозападу локације и парцела.  

 

3.1.3.2. Пасивни соларни системи – дозвољава се доградња стакленика, чија се 

површина не рачуна код индекса изграђености и индекса заузетости парцеле 

уколико се побољшава енергетска ефикасност објекта (према важећем 

Правилнику о енергетској ефикасности зград), а планском документацијом је 

потребно дефинисати максимални индекс заузетости за доградњу стакленика за 

планиране намене. Код објекта свих намена на фасадама одговарајуће 

орјентације поред стакленика дозвољава се примена осталих пасивних система-

ваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и сл. 

 

3.1.3.3. Активни соларни системи у ванграђевинском подручју 

Соларни системи (соларни колекторски систем или систем са фотонапонским 

панелима) за сопствене потребе и комерцијалну производњу енергије могу се 

постављати у ванграђевинском подручју под следећим условима: 

 

- у функцији наводњавања – дозвољава се постављање резервоара за воду, 

фотонапонских панела и пратеће опреме потребних димензија на земљи за 

потребе наводњавања пољопривредних површина на свим класама 

земљишта  

- стакленици и пластеници - дозвољава се постављање фотонапонских 

панела и соларних колектора на земљи и на објектима за потребе 



  Студија обновљивих извора енергије на подручју Града Новог Сада 
 

 

46 

 

загревања, заливног система или осветљења стакленика или пластеника до 

максимално дефинисаних урбанистичких параметара за ове просторе.  

- Салаши, фарме, објекти у функцији примарне пољопривредне производње 

и воћарско-виноградарске зоне - дозвољава се постављање фотонапонских 

панела и соларних колектора на кровним површинама и фасадама објеката 

за потребе загревања, припреме топле потрошне воде и снабдевања 

електричном енергијом. У воћарско виноградарским зонама могуће је 

постављање фотонапонских панела и на земљи у сврху снабдевања 

електричном енергијом заливног система. Препоручује се употреба 

комбинованих система за производњу енергије из обновљивих извора 

(соларна енергија са енергијом ветра, геотермалном енергијом или 

енергијом биомасе)  

- објекти саобраћајне инфраструктуре – као пратећи садржај дозвољава се 

постављање фотонапонских панела за потребе осветљења, сигнализације и 

видео-надзора путева, мостова, надвожњака, тунела и објеката у функцији 

путног објекта; на путним објектима као што је мост, надвожњак и сл. 

дозвољава се постављање фотонапонских панела по претходно 

прибављеној  сагласности управљача јавног пута; у заштитном појасу  

поред  јавног пута,  по претходно прибављеној  сагласности управљача 

јавног пута, могуће је заштитну ограду (за звучну и визуелну заштиту)  

изградити од фотонапонских панела; на објектима у оквиру одмаралишта 

као што су тоалети и сл. дозвољава се постављање соларних система 

(фотонапонских панела и соларних колектора) за потребе припреме топле 

потрошне воде, осветљења и надзора. У оквиру ових објеката предвидети 

простор за постављање пратеће опреме. У случају да површина крова 

објеката није довољна за постављање соларних система, они се могу 

постављати на постојећим или планираним надстрешницама за паркинге; 

на постојећим или планираним објектима поред јавних путева као што су 

станице за снабдевање горивом, аутосервиси и сл., а код аутопутева и 

државних путева I реда на објектима као што су ауто-база за пружање 

помоћи и одржавање путева, угоститељски, туристички и трговински 

објекти, дозвољава се постављање фотонапонских панела и соларних 

колектора по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута; у 

заштитном пружном појасу и на објектима железнице уз сагласност 

управљача дозвољава се постављање фотонапонских панела за потребе 

комерцијалне производње електричне енергије и за потребе управљања 

(рампе), сигнализације, осветљења и видео надзора; на подручју аеродрома 

Ченеј соларне системе је могуће постављати и на објектима и на земљи;  

- водни објекти и инфраструктура - на постројењима за прераду воде, 

пумпним станицама и сл. дозвољава се постављање фотонапонских панела 
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на објектима и на земљи. Фотонапонски панели могу се постављати и на 

отвореним каналима. 

- рибњаци - на воденим површинама дозвољава се постављање 

фотонапонских панела. 

 

Соларни системи за комерцијалну производњу електричне и/или топлотне 

енергије могу се градити у ванграђевинском рејону и то: 

- пољопривредно земљиште 6. класе и ниже, трстици и пашњаци – уз 

обавезну израду Плана детаљне регулације и Стратешке процене утицаја на 

животну средину.  

 

3.1.3.4. Активни соларни системи у грађевинском подручју 

Соларни системи за сопствене потребе и комерцијалну производњу могу се 

постављати у грађевинском подручју под следећим условима: 

- објекти породичног становања – на кровним површинама и фасадама 

главног, помоћног, економског објекта и сл. дозвољава се постављање 

соларних система 

- објекти вишепородичног становања, пословни објекти, објекти спорта и 

рекреације, туристички и објекти јавне и других намена – на кровним 

површинама и фасадама објеката, где просторно-технички услови то 

дозвољавају; на постојећим (уз сагласност пројектанта објекта или 

Друштва архитеката Новог Сада) и планираним објектима дозвољава се 

постављање соларних система на препустима у форми ограде или 

надстрешнице; на планираним објектима фасадни елементи могу бити 

изграђени од блокова са интегрисаним соларним панелима; на објектима 

под заштитом, соларни системи се могу постављати само уз сагласност 

надлежног Завода за заштиту споменика културе.  

- површине јавне намене – на стубовима јавне и декоративне расвете и за 

потребе видео-надзора (у регулацијама улица, у заједничким блоковским 

површинама, у парковима, у оквиру дечјих игралишта и спортских терена), 

за осветљење рекламних паноа и билборда, за саобраћајне знакове и 

сигнализацију, на елементима урбаног мобилијара (надстрешнице за клупе, 

аутобуска стајалишта, изнајмљивање бицикала и сл.) дозвољава се 

постављање фотонапонских панела; на путним објектима као што је мост, 

надвожњак и сл. дозвољава се постављање фотонапонских панела по 

претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута; на водним 

објектима (марине-наутички објекти, пристан и сл.) могуће је постављати 

фотонапонске панеле и соларне колекторе; у заједничким блоковским 

површинама дозвољава се постављање фотонапонских панела на јавним 

блоковским гаражама и на надстрешницама за паркинге. Наткривање 

паркинг простора, односно формирање надстрешница са фотонапонским 
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панелима се дозвољава уз услов валоризације и заштите постојећег 

зеленила, функционалности примене система у односу на оријентацију и 

максималну искоришћеност простора за потребе паркирања, тако да не 

пређе 50% укупне паркинг површине, док остали паркинг простор треба да 

има природну заштиту високим зеленилом. 

- Површине осталих намена - на надстрешницама за паркинге у оквиру 

парцела вишепородичних, пословних објекта, спортских, туристичких, 

културних и других комплекса, уз услове као у претходном пасусу. 

 

Соларни системи за комерцијалну производњу електричне и/или топлотне 

енергије могу се градити у грађевинском подручју на следећим локалитетима: 

- радне зоне северно од Канала ДТД (радна зона Север I, Север IV и радна 

зона на Римским шанчевима) и радне зоне у насељима - дозвољава се 

изградња соларних енергана и соларних електрана (снаге до 10 МW) или 

комбинованих енергетских производних објеката  који користе обновљиве 

изворе енергије. За изградњу оваквих објеката обавезна је израда плана 

детаљне регулације уколико не постоји приступни пут и остали капацитети 

инфраструктуре, или израда урбанистичког пројекта ако је дефинисан 

приступни пут и ако постоји изграђена одговарајућа инфраструктура. 

Такође је обавезна израда Стратешке процене утицаја на животну средину.  

 

 

3.2. Енергија биомасе 

 

  Према Директиви Европске Комисије 2001/77/ЕС, биомаса представља 

биоразградиви део производа, отпада и остатака у пољопривреди (укључујући биљне и 

животињске супстанце), у шумарству и припадајућој индустрији, као и биоразградиви 

део индустријског и градског отпада. У Националном акционом плану за обновљиве 

изворе енергије биомаса заузима чак 64% од структуре свих ОИЕ у Републици Србији. 

То нас упућује да детаљно испитамо могућности коришћења биомасе на подручју 

Града Новог Сада и дамо услове за изградњу енергетских производних објеката који 

користе биомасу као енергент.  

  На подручју Града биомаса се може наћи у сва три стања - чврстом, течном и 

гасовитом. У чврсту биомасу убрајају се остаци ратарске производње, остаци резидбе 

из воћарства и виноградарства, остаци шумарства, биљна маса брзорастућих биљака, а 

пре свега брзорастућих шума, део селективног комуналног отпада, остаци из 

дрвопрерађивачке индустрије, остаци примарне и секундарне прераде пољопривредних 

производа и друго. Под течном биомасом подразумевају се течна биогорива-биљна 

уља, транссертификована биљна уља- биодизел и биоетанол. Гасовиту биомасу 

представља биогас, који може да се произведе из животињских остатака или 

енергетских биљака, али и од биоразградивог дела отпада са градске депоније. 
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Гасовиту и течну биомасу представљају и продукти гасификације, односно пиролизе 

чврсте биомасе. 

 

3.2.1. Чврста биомаса 

 

 3.2.1.1. Капацитети са пољопривредног и шумског земљишта и потенцијали 

 

Пољопривредни капацитети 

Земљиште ван границе грађевинских подручја насеља (у даљем тексту: атар) је 

изузетно квалитетно земљиште, у чијем билансу преовладава група чернозема (укупне 

површине око 44.084,37 ha), која покрива готово целу површину лесне терасе и 

обухвата подручја катастарских општина Степановићево, Ченеј, Кисач, Руменка у 

целости и делове катастарских општина Нови Сад, Ветерник, Футог, Бегеч, Каћ, 

Будисава и Ковиљ.  

Постојеће пољопривредно земљиште учествује са 71% у укупном билансу свих 

површина, а шумско са око 10% (Табела 16). 

Постоје велике могућности за коришћење биомасе у пољопривреди на 

подручју Града Новог Сада. Она се може користити за производњу хумуса, стајњака, 

сточне хране, грађевинског материјала, алкохола и наравно за прозводњу енергије 

(топлотне и посредно електричне) и енергената (биогаса, биодизел). 

 

 

  површина  (hа) 

% од укупне 

површине 

Града 

Њиве 44.867 64,17 

Воћњаци 636 0,91 

Виногради 955 1,37 

Ливаде 437 0,63 

Пашњаци 2.874 4,11 

Укупно-пољопривредно 

земљиште 49.769 71,18 

Шумско земљиште 6.254 8,94 

Укупно 56.023 80,12 

 

Табела 16. Учешће пољопривредног и шумског земљишта на подручју Града 

 

Најзначајније биљне врсте чији остаци могу да се користе за енергетске сврхе 

су кукуруз, стрна жита, соја, уљана репица и сунцокрет. Осим тога значајан потенцијал 

представљају остаци резидбе у воћарству и виноградарству. 

С обзиром да постоји широк дијапазон коришћења биомасе, није оправдано сву 

биомасу добијену из остатака пољопривредне производње користити у енергетске 
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сврхе. Део остатака свакако је потребно искористити у сврху обнављања земљишта 

(заоравање или као простирка), део у производњи сточне хране и део за остале намене. 

Као оптимално решење овде је узета претпоставка да се 30% остатака са 

пољопривредног земљишта користи у енергетске сврхе.  

 

врста 

пољопривредног 

земљишта биомаса 

потенцијалне 

површине за 

коришћење 

(hа) 

просечан 

принос 

(hа/tоna) 

удео за 

енергетску 

потрошњу 

30%  (tоna) 

доња 

топлотна 

моћ 

(МЈ/kg) 

потенцијална 

произведена 

енергија 

(МWh) 

  пшеница 9.151,0 3,5 9.608,6 14,40 38.434,20 

  

кукуруз 

(стабљика) 31.032,0 5 46.548,0 13,90 179.727,00 

њиве 

кукуруз 

(окласак)     9.309,6 4,80 12.412,80 

  

шећерна 

репа 1.748,0 2,5 1.311,0 17,20 6.263,67 

  сунцокрет 864,0 2 518,4 13,90 2.001,60 

  

остале 

културе 2.072,0 2 1.243,2 14,00 4.834,67 

воћњаци 

остаци 

резидбе 636,0 1,05 667,8 14,15 2.624,83 

виногради 

остаци 

резидбе 955,0 0,95 907,3 14,00 3.528,19 

ливаде, пашњаци 

детелина, 

трава 3.311,0 5 4.966,5 5,00 6.897,92 

укупно   49.769,0 2574 75.080,3   256.724,87 

 

Табела 17. Учешће пољопривредног и шумског земљишта на подручју Града 

 

На овим просторима најчешћи облик биомасе чини кукурузовина. 

Кукурузовина може да се употреби у више облика: сува, складиштена у сноповима на 

њиви или на економском дворишту; балирана кукурузовина, складиштена у камаре; 

кукурузовина у ринфузи, складиштена у шупе; силирана свежа кукурузовина; 

дехидрирана или сушена кукурузовина у дехидраторским постројењима и 

вентилаторским сушарама итд.  

Годишњи максимални потенцијал за биомасу од остатака кукуруза и пшенице 

на подручју Града Новог Сада је око 187.000 t. Ове две културе се издвајају као 

доминантне и чине око 80 % пољопривредних усева на овом подручју. Од осталих 

култура успешно се могу енергетски искористити шећерна репа, уљана репица, 

сунцокрет итд. Ако упоредимо просечне годишње приносе са потенцијалном 

обрадивом површином свих култура и узмемо у обзир претходна разматрања о 

проценту искоришћења биомасе у енергетске сврхе, можемо добити енергетски 

потенцијал биомасе на подручју Града  (Табела 17). 
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Шумски капацитети 

 

Шуме на подручју Града (у приобаљу и на подручју Фрушке горе) 

представљају изузетно значајан еколошки и енергетски потенцијал. Укупна површина 

под шумама износи 6.254,41hа, што чини око 9 % у укупном билансу површина.  

Видимо да, за разлику од пољопривредног земљишта, највећи проценат 

шумског земљишта, а самим тим и највећи енергетски потенцијал за искоришћење 

дрвне биомасе имају насеља у подножју Фрушке Горе.  

Шумско газдинство Новог Сада поседује дрвне залихе од 2.135.170 m
3
. Од тога 

највећи проценат заузима топола, затим врба, јасен, багрем и др. 

 

 Пошумљено, ha Oбрасла 

шумска 

површина, 

укупно, 

ha1 

Посечена дрвна маса 

у шуми изван шуме укупно, m3 техничко дрво, % 

лишћа-

рима 

четина-

рима 

лишћа-

рима 

четина-

рима 

лишћара четинара лишћара четинара 

Град Нови Сад 7,01 - - - 4.669,89 33.254 - 48 - 

Табела 18. Пошумљене површине и посечена дрвна маса у 2012. години у Новом Саду 

 

Укупни енергетски потенцијали и енергетски потенцијали од годишње сече 

дати су у Табели 20. У прорачуну су у обзир узети могући дрвни остаци из шумарства 

(40% од укупне масе) , док нису разматрани крупни остаци из пиланске прераде дрвета 

и пиљевина која је погоднија за пелетирање и брикетирање. 

Дрвопрерађивачка индустрија такође представља значајан извор биомасе. 

Оваква постројења, уколико обављају и сушење, имају сталну потребу за топлотном 

енергијом и ниску цену горива, што је добар предуслов за увођење когенеративне 

технологије. 

 

 

Шумско земљиште 

(ha) 

 

% 

Укупна површина  

KO (ha) 

Град Нови Сад 1.731,29 13,01 13.298,48 

Бегеч 593,78 13,67 4.343,07 

Будисава 3,39 0,23 1.478,43 

Ветерник 68,90 3,55 1.940,78 

Каћ 260,78 3,48 7.487,07 

Кисач 4,18 0,14 2.967,20 

Ковиљ 2.122,16 19,94 10.643,69 

Руменка 1,79 0,06 2.823,89 

Степановићево 4,38 0,09 4.711,76 

Футог 100,38 1,20 8.326,65 

Ченеј 37,88 0,44 8.611,16 

Буковац 473,58 34,04 1.391,05 

Лединци 851,92 44,98 1.894,00 

Укупно 6.254,41 8,94 69.917,23 

Табела 19: Биланс шумског земљишта у атару 
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   m³ тона  

енергетски 

потенцијал 40% 

(t) 

енергетска 

вредност 

(MWh/t) 

потенцијална 

произведена енергија 

годишње (МWh) 

укупан дрвни 

потенцијал 2.135.170 1.494.619 597.848 4,16 2.487.046 

потенцијал од 

годишње сече 

(2012. год) 33.254 23.278 9.311 4,16 38.734 

Табела 20. Потенцијал са шумског земљишта 

Дрвопрерађивачка индустрија такође представља значајан извор биомасе. 

Оваква постројења, уколико обављају и сушење, имају сталну потребу за топлотном 

енергијом и ниску цену горива, што је добар предуслов за увођење когенеративне 

технологије. 

 

 3.2.1.2. Примена чврсте биомасе за загревање објеката за сопствене потребе 

 На подручју Града постоји око 48.000 објеката породичног становања који 

користе гас из градског гасификационог система или локалне топлотне изворе за 

загревање. На овај број треба додати и око 5.000 мањих пословних објеката. 

Упоредићемо цене грејања и емисију СО2 за природни гас и пелет. У Табели 21 дата је 

потребна количина пелета у односу на потрошњу гаса, цена и емисија СО2 за град и 

насеља, односно за подручја која покривају постојеће Главне мерно-регулационе гасне 

станице. У поређењу са гасом види се изузетно велико смањење емисије СО2, као и 

укупна уштеда од око 7,5 милиона евра или просечно око 150 евра по објекту на 

годишњем нивоу.  

Ако се нови објекат опрема грејном инсталацијом, свакако је исплативије користити 

грејање на пелет него на гас. Код постојећих објеката, прелазак са грејања на гас на 

грејање на пелет је доста скупа инвестиција због набавке новог етажног котла. С 

обзиром на просечне месечне уштеде, инвестиција се исплати за око 10 година. Код 

постојећих објеката који већ имају котлове на дрва, овај прелазак је много 

економичнији због тога што је само потребно урадити адаптацију постојећег котла.   

  

потрошња гаса  

(m³) 

емисија 

СО2(t) цена (€) пелет (kg) 

емисија 

СО2(t) цена (€) 

Нови Сад 29.486.798 56.024.916 12.820.347 59.348.428 8.403.737 8.773.246 

Петроварадин 3.260.291 6.194.553 1.417.518 6.562.026 929.183 970.039 

Ср.Каменица 4.500.154 8.550.293 1.956.589 9.057.513 1.282.544 1.338.937 

Буковац 713.658 1.355.950 310.286 1.436.388 203.393 212.336 

Лединци 774.988 1.472.477 336.951 1.559.828 220.872 230.583 

Будисава,Каћ, Ковиљ 4.182.683 7.947.098 1.818.558 8.418.536 1.192.065 1.244.479 

Руменка, 

Степановићево, 

Кисач, Ченеј 2.803.364 5.326.392 1.218.854 5.642.364 798.959 834.089 

Футог, Ветерник, 

Бегеч 10.849.858 20.614.730 4.717.330 21.837.638 3.092.210 3.228.173 

Укупно 56.571.794 107.486.409 24.596.432 113.862.721 16.122.961 16.831.880 

Табела 21. Поређење грејања на гас и пелет за објекте породичног становања 
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 3.2.1.3. Примена чврсте биомасе за комерцијалну производњу енергије 

  У претходним разматрањима показано је да је енергетски потенцијал биомасе 

са пољопривредног земљишта на подручју Града око 256 GWh, што је приближно 

једнако укупној потрошњи гаса за сва насеља на подручју Града за 2012. годину (око 27 

милиона m³ = 247 GWh). Теоријски гледано, сва насеља би се могла снабдевати 

топлотном енергијом од остатака пољопривредне производње на подручју Града. 

Међутим, овде ће бити размотрени примери који су оптимални за реализацију у датим 

условима.  

Анализе су показале да су постројења на биомасу најбоље искоришћена када 

раде као когенерациона, односно када производе и електричну и топлотну енергију. 

Електрична енергија се шаље у мрежу по важећим feed-in тарифама (Табела 22), док се 

топлотна енергија осим за грејање објеката може искористити и у производњи за разне 

технолошке процесе сушења.  

Редни 

број 

Врста електране 

повлашћеног 

произвођача 

Инсталисана 

снага 

Р (МW) 

Подстицајна 

откупна цена 

(c€/kWh) 

2. Електране на биомасу   

2.1  до 1  13,26 

2.2  1  - 10  13,82 - 0,56*P 

2.3  преко 10  8,22 

  Табела 22. Подстицајне тарифе за производњу ел. енергије из биомасе  

 

  

Слика 27. Пример електрана на биомасу 

Размотрићемо могућност изградње когенерационих постројења на биомасу са 

пољопривредног земљишта за снабдевање топлотном енергијом свих мањих насеља на 

бачкој страни Града (Табела 23). За свако насеље је одабрана могућа локација 
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постројења, у радној зони насеља или у ванграђевинском рејону, при чему се водило 

рачуна о намени и класи земљишта, близини насеља, близини електроенергетске мреже 

и саобраћајној повезаности. Могуће локације су приказане на графичком прилогу 

"Потенцијал обновљивих извора енергије на подручју Града Новог Сада".  

Насељe  
Број 

стамбених 

јединица 

Површина 

стамбених 

јединица 

 Потрошња  

гаса 

Емисиј

а СО2 

Снага 

постројењ

а на 

биомасу 

Потребна 

количина 

биомасе 

(t/год) 

Емисија  
СО2 

(t/год)  

m
3
 MWh (t/год)  

MWt

h 

MWe

l 

Будисава 1.124 109.727 920.190 8.420 1.748 1,6 0,9 2.105 109 

Ковиљ 1.767 150.672 1.463.939 13.395 2.781 2,6 1,4 3.349 173 

Руменка 1.696 167.582 1.009.211 9.234 1.918 1,8 1,0 2.309 119 

Кисач 1.924 219.167 1.121.345 10.260 2.131 2,0 1,1 2.565 132 

Степановићево 709 61.609 420.504 3.848 799 0,7 0,4 962 50 

Ченеј 425 36.914 252.304 2.309 479 0,4 0,2 577 30 

Бегеч 1.053 104.618 1.301.984 11.913 2.474 2,3 1,2 2.978 154 

УКУПНО 8.698 850.289 6.489.477 59.379 12.330 11,4 6,2 14.845 766 

 

Табела 23. Могућност изградње когенерационих постројења на биомасу у насељима 

 

Треба напоменути да се постројења на биомасу веома успешно могу 

комбиновати са соларним системима, као што је приказано у одељку 3.1.2.1. Употреба 

соларне енергије у сврху добијања топлотне енергије на примеру енергане у Данској.  

Овде је разматрана могућност изградње когенерационих постројења на 

биомасу за насеља која би користила остатке са пољопривредног земљишта. Због 

географског положаја, претпоставља се да би се Буковац и Лединци у случају изградње 

оваквог типа постројења снабдевали из дрвне биомасе, сакупљене са околног шумског 

земљишта. 

 

  3.2.2. Биогас 

Осим сагоревања, енергија се из биомасе може искористити техникама 

термохемијске конверзије, као што су пиролиза, ликвефакција и гасификација. 

Гасификација је облик пиролизе који се одвија у присуству мале количине 

кисеоника на високој температури како би се оптимизовала продукција гаса. Гас је 

погоднији од чврсте биомасе јер је ефикаснији у производњи топлоте и(ли) паре, као и 

у гасним турбинама за производњу електричне енергије.  

Производња биогаса врши се процесом анаеробне дигестије, односно 

биолошким процесом. Процес се одвија без присуства кисеоника дејством великог 

броја микроорганизама, а као резултат настаје смеша гасова. Састав и принос варирају 

у зависности од сировина које се користе и од технолошких услова процеса. 

На подручју Града Новог Сада могућа је широка примена ове врсте енергента. 

Производња биогаса могућа је од животињског течног и чврстог стајњака, енергетских 



  Студија обновљивих извора енергије на подручју Града Новог Сада 
 

 

55 

 

засада, остатака са пољопривредног земљишта, разградивог отпада из прехрамбене и 

агро-индустрије, градског отпада биљног и животињског порекла, отпада (муља) из 

постројења за прераду вода итд. Електране које производе електричну енергију са 

биогасом као  енергентом имају повлашћену цену код продаје према важећим feed-in 

тарифама (Табела 24).  

3. Електране на биогас 

Инсталисана 

снага 

Р (МW) 

Подстицајна откупна 

цена 

(c€/kWh) 

3.1  до 0,2 15,66 

3.2  0,2 – 1 16,498 – 4,188*Р 

3.3  преко 1 12,31 

3.4 
на биогас животињског 

порекла 
 12,31 

Табела 24. Подстицајне тарифе за производњу ел. енергије из биогаса 

 

Чврсти отпади су мање подложни дигестији од оних са мањим садржајем 

чврстих супстанци, па се користи метод кодигестије који се састоји у мешању две 

различите врсте отпада. Тако се, на пример, градски отпад може мешати са стајњаком 

или са отпадним муљем, при чему се олакшава процес дигестије и повећава принос 

биогаса. 

  3.2.2.1. Потенцијал са фарми 

Према званичним подацима о броју грла стоке на подручју Града, може се 

одредити енергетски потенцијал за искоришћење животињског отпада у сврху 

добијања биогаса (Табела 25).  

  број 

усло-

вно 

грло 

(УГ) 

број 

/УГ 

коли-

чина 

биогаса 

годишње 

по 1 УГ 

(m³) 

укупна 

годишња 

количина 

биогаса 

(Nm³) 

kWhel kWhth 

добит од 

производње 

ел.енергије 

(€)-електране 

до 0,2 МW 

говеда 4963 1,2 4.136 350 1.447.541,7 3.618.854,2 4.776.887,5 566.713 

свиње 51129 4 12.782 100 1.278.225,0 3.195.562,5 4.218.142,5 500.425 

живина 894466     5 4.472.330,0 11.180.825,0 14.758.689,0 1.750.917 

укупно     18.986   7.921.867,5 19.804.668,8 26.142.162,8 

                  

2.818.055 

*претпоставља се да се из 1Nm
3
 биогаса може добити око 2,5 kWh електричне i 3,3 kWh топлотне 

енергије 
  
Табела 25. Енергетски потенцијал животињског отпада у сврху добијања биогаса 

 

Употребом биогаса у мањим и већим постројењима на фармама могу се 

делимично или потпуно покрити потребе за топлотном енергијом и остварити знатна 

добит од производње електричне енергије. Изградња постројења за биогас исплати се 
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већ код фарми са 150 и више грла стоке. Најбоље искоришћење стајњака је у 

комбинацији са пољопривредном биомасом, тако да за веће економије које се баве и 

пољопривредном и сточном делатношћу овакав начин коришћења животињског отпада 

мора да представља предуслов за успешан бизнис.  

 
                      Слика 28. Постројење за биогас на фарми 

 

  3.2.2.2. Потенцијал са обрадивог пољопривредног земљишта  

У разматрањима о употреби чврсте биомасе видели смо да је енергетски 

потенцијал са пољопривредног земљишта веома велик. Сличан прорачун може се 

извести за употребу овог типа биомасе за добијање биогаса. Резултати су приказани у 

Табели 26.   

врста пољо-

привредног 
земљишта биомаса 

потенци-

јалне 
површине 

за 

коришћење 
(hа) 

просеча

н 

принос 
(hа/t) 

удео за 

енергетск
у 

потрошњ

у 30%  
(tоna) 

принос 

биогаса 
по 

јединиц

и мере 
(m³/t) 

потенцијалн

а количина 
биогаса (m³) 

kWhel kWhth 

добит од 

производње 
ел.енергије 

(€)-

електране 
до 0,2 МW 

  пшеница 9.151,0 3,5 9.608,6 620 5.957.301 15.414.516 18.839.964 2.413.913 

  

кукуруз 

(стабљика) 31.032,0 5 46.548,0 620 28.859.760 74.674.629 91.268.991 11.694.047 

њиве 

кукуруз 

(окласак)     9.309,6 620 5.771.952 14.934.926 18.253.798 2.338.809 

  

шећерна 

репа 1.748,0 2,5 1.311,0 620 812.820 2.103.172 2.570.543 329.357 

  сунцокрет 864,0 2 518,4 620 321.408 831.643 1.016.453 130.235 

  

остале 

културе 2.072,0 2 1.243,2 620 770.784 1.994.404 2.437.604 312.324 

ливаде, 

пашњаци 

детелина, 

трава 3.311,0 5 4.966,5 550 2.731.575 7.067.950 8.638.606 1.106.841 

укупно   48.178,0  73.505,3   45.225.600 117.021.240 143.025.960 18.325.526 

Табела 26. Енергетски потенцијал са пољопривредног земљишта у сврху добијања 

биогаса
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  3.2.2.3. Потенцијал са депоније комуналног отпада 

На простору садашње градске депоније северно од аутопута Е-75 планира се, уз 

просторно ширење према истоку, регионална депонија отпада. У складу са 

регионалним карактером депоније процењује се да ће годишње на овом простору бити 

депоновано од 70.000 до 160.000 m³ неопасног отпада. У комплексу депоније могућа је 

и изградња когенерационог постројења који би као енергент користио депонијски гас. 

Ако претпоставимо да ће се годишње депоновати 110.000 m³, уз степен искоришћења 

од 50%, можемо прорачунати потенцијалне количине добијеног гаса, као и добитке у 

електричној и топлотној енергији (Табела 27).  

годишња 

количина 

отпада 

(tоna) 

годишња 

количина 

гаса 

п(Nm³/t) 

добијена 

количина 

гаса -50% 

(Nm³) 

јединична 

произведена 

енергија 

(kWh/Nm³) 

енергетски 

потенцијал 

(kWh) 

kWhel kWhth 

добит од 

производње 

ел.енергије 

(€)-електране 

преко 1 МW 

110.000 200 11.000.000 5 55.000.000 22.000.000 23.650.000 2.708.200 

Табела 27. Енергетски потенцијал са пољопривредног земљишта 

Изградњом  постројења на депонијски гас (снаге 2,5 МWеl и око 5 МWth) 

годишње би се производила електрична енергија која би задовољила комплетне 

потребе једног насеља од 6.000 становника.  

 

  3.2.2.4.  Потенцијал од пречистача отпадних вода 

У постројењима за третман отпадних вода добијају се знатне количине 

примарног и секундарног муља из градских отпадних вода. Процесом анаеробне 

дигестије уз присуство одређених бактерија из муља се издваја биогас који може да се 

користи за производњу електричне и топлотне енергије. Овај гас садржи од 50-65% 

метана и 30-45% угљен-диоксида., што га чини веома погодним за енергетско 

искоришћење. У Европи се између 30% и 70% отпадног муља третира анаеробном 

дигестијом. 

На подручју Града планира се изградња два централна пречистача отпадних 

вода за Нови Сад, већег у радној зони Север IV и мањег у зони слива Роковог потока у 

Петроварадину, као и изградња пречистача за околна насеља. Међутим, само за велики 

централни пречистач  је планирана анаеробна дигестија муља, док је за остале 

пречистаче процес предвиђен са аеробном стабилизацијом, што значи да није могуће 

издвајање биогаса. 
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                              Слика 29. Постројење за биогас на пречистачу отпадних вода 

Планирани централни пречистач предвиђен је за капацитет 200 l/s у првој фази, 

а за повећање капацитета предвиђена је II фаза, односно још један објекат готово 

идентичан првобитном. Према Идејном пројекту централног постројења за 

пречишћавање отпадних вода, за 450.000 еквивалент становника и средњи дневни 

проток отпадних вода од 70.000 m
3
/dan, процењује се дневна производња гаса од 11.250 

m
3 

у летњем  и 8.100 m
3
 у зимском периоду. Ако се у обзир узме потребна топлота за 

грејање муља и топлота изгубљена кондукцијом, годишња расположива енергија од 

биогаса износи око 3.300.000 kWh. Ова енергија ће се искористити за покривање дела 

сопствених потреба у оквиру комплекса. Обрађени муљ (само термички обрађен) 

такође се може искористити за наводњавање или ђубрење њива, ливада, пашњака, 

воћњака, винограда и у шумарству. 

 

 

  3.2.3. Течна биогорива 

Познатом концепту 20-20-20 (минимално 20% удела ОИЕ у производњи 

електричне енергије, 20% повећања енергетске ефикасности и 20% смањења емисије 

СО2) који је зацртан као циљ до 2020.године у земљама Европске уније придодат је још 

један-10% учешћа биогорива у транспорту. Овај циљ ће бити веома тешко испунити у 

нашој земљи. Биоетанол као гориво се не производи на овим просторима, већ се 

спорадично користи за производњу алкохолних пића, у фармацеутској и хемијској 

индустрији. Производња биодизела је отпочела, па заустављена због пораста цена 

улазних сировина и недостатка подстицајних мера државе. 

 На подручју Града Новог Сада постоје одређене количине сировина за 

производњу биоетанола и биодизела. То су шећерна репа, кукуруз, пшеница, кромпир, 

уљана репица, сунцокрет, соја, отпадно јестиво уље итд.. На основу расположивих 

података о количинама пољопривредних култура, могу се израчунати потенцијали за 

производњу биогорива  на подручју Града. У обзир су узете кукуруз, шећерна репа, 

сунцокрет и остале културе, односно уљана репица као све доминантнија међу њима. 

Прорачун је извршен и за шумску биомасу која се може искористити за производњу 

течног горива претварањем чврсте биомасе високотермичким Btl процесом.  
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врста 

пољопривредног 

земљишта биомаса 

потенцијалне 

површине за 

коришћење (hа) 

искористивост 

(l/ha) 

Укупни 

потенцијал (l) 

реални 

потенцијал -

5%   (l) 

  кукуруз  31.032,0 3.300,0 102.405.600,00 5.120.280,00 

Биоетанол 

шећерна 

репа 1.748,0 6.000,0 10.488.000,00 524.400,00 

  

остале 

културе 2.072,0 690,0 1.429.680,00 71.484,00 

биодизел сунцокрет 864,0 816,0 705.024,00 35.251,20 

BTL 

шумска 

биомаса 6.254,41 4.000,0 25.017.640,00 1.250.882,00 

укупно   41.970,4   140.045.944,00 7.002.297,20 

Табела 28. Потенцијали за производњу биогорива на подручју Града Новог Сада 

Сав потенцијал са пољопривредног и шумског земљишта сигурно се неће 

користити само за добијање биогорива. Ако претпоставимо да се око 5% потенцијала 

искористи у ту сврху, годишња производња на подручју Града могла би да премаши 7 

милиона литара.  

Потрошња јестивог уља у Републици Србији износи око 16 литара по глави 

становника годишње, што упућује на закључак да би се на подручју Града годишње 

могло сакупити око 500 тона отпадних јестивих уља погодних за производњу 

биодизела. 

 Такође треба напоменути да се у последње време производе биогорива треће и 

четврте генерације, где се издваја могућа употреба микроалги које имају принос уља од 

чак 15000 литара по хектару, као и сировина које су генетски модификоване тако да 

дају веће енергетске приносе уз апсорбовање угљен диоксида, тако да је цео процес тзв. 

"carbon negative".  

 

  3.2.4. Енергетски усеви (засади) 

Осим стандардних пољопривредних култура и дрвне биомасе, у последње 

време се све више користе  тзв. енергетски усеви или засади. Ове брзорастуће биљне 

врсте имају и веома добре енергетске карактеристике. Доња топлотна моћ се креће у 

границама 16-19 МЈ/kg суве материје, а приноси од 6 до чак 35 t/hа годишње (Табела 29).   

Усев Принос суве 

материје     t SM / 

(ha годишње) 

Доња топлотна 

моћ      MJ / kg 

SM 

Количина енергије 

по ha                                 

GJ / ha 

Садржај влаге 

при          жетви                          

% 

Садржај 

пепела                      

mas .% 

Слама 2 - 4 17 35 - 70 14.5 5 

Мискантус 8 - 32 17.5 140 - 560 15 3.7 

Конопља 10 - 18 16.8 170 - 300 n / a n / a 

Врба 8 - 15 18.5 280 - 315 53 2.0 

Топола 9 - 16 18.7 170 - 300 49 1.5 

Трстика (Giant 

reed) 
15 -35 16.3 245 - 570 50 5 

Kaнарска трава 
(Reed canary grass) 

6 - 12 16.3 100 - 130 13 4 

Свичграс 

(Switchgrass) 
9 -18 17 - 15 6 

Багрем (Black 

locust) 
5 - 10 19.5 100 - 200 35 n / a 

Дрво 3 - 5 18.7 74.8 50 1 - 1.5 

Табела 29. Особине енергетских усева 
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Осим ових врста познате су још и дивљи просо, кинески шаш, италијанска трска  

и разни облици већ поменутих култура.  

  
Слика 30. Жетва енергетских усева 

 

На подручју Града постоје површине на којима би се могли садити енергетски 

засади. Најпогоднија су мочварна земљишта и трстици  које је потребно исушити због 

тога што ове биљке користе доста влаге и погодне су за исушивање тла. За садњу 

енергетских засада се могу искористити ветрозаштитини појасеви у регулацијама 

међумесних саобраћајница (у земљишном појасу) и простор у коридорима далековода 

(нискорастући засади). Код биолошке рекултивације јаловишта, пепелишта, депонија 

отпада, заштите изворишта и акумулација пошумљавање се може извршити 

енергетским засадима.  

Када се све горенаведено узме у обзир, на подручју Града могућа је садња 

енергетских засада на укупној површини од око 300 ha. У Табели 30 приказан је 

потенцијал енергетских засада ако се претпостави да ће се они засађивати на 

трстицима, барама, у земљишном појасу путног појаса (на ширини од 1m) и у 

коридорима далековода (на земљишту које није погодно за пољопривредну 

производњу). 

 

површине 

површина 

(ha) 

врста 

енергетског 

засада 

годишњи 

принос 

(t/ha) 

топлотна 

моћ 

(MJ/kg) 

енергетска 

вредност 

(MWh/год) 

трстици и баре 190 енергетска врба 12 18,5 11.717,6 

путни појас 17,6 мискантус 20 17,5 1.711,2 

коридор 

далековода 100 трстика 25 16,3 11.320,4 

укупно 307,6       24.749,2 

Табела 30. Потенцијал енергетских усева на подручју Града Новог Сада 
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 3.2.5. Просторно-урбанистички параметри за ефикасно коришћење 

    енергије биомасе и изградњу постројења на биомасу 

-  постројења за производњу електричне и топлотне енергије из биомасе или 

у комбинацији са другим ОИЕ могу се градити у грађевинском рејону у 

оквиру реконструкције постојећих топлана, у радним зонама у граду 

северно од Канала ДТД (радна зона Север I, Север IV и радна зона на 

Римским шанчевима) и у насељима на простору радних зона. За изградњу 

оваквих објеката обавезна је израда плана детаљне регулације уколико не 

постоји приступни пут и остали капацитети инфраструктуре или израда 

урбанистичког пројекта ако је дефинисан приступни пут и ако постоји 

изграђена одговарајућа инфраструктура. Такође је обавезна израда 

Стратешке процене утицаја на животну средину.  

- постројења за производњу електричне и топлотне енергије из биомасе или 

у комбинацији са другим ОИЕ могу се градити у ванграђевинском рејону 

на пољопривредном земљишту 6. класе и ниже, трстицима и пашњацима, 

уз обавезну израду Плана детаљне регулације и Стратешке процене утицаја 

на животну средину. 

- постројења за производњу биогаса из биљног и животињског отпада за 

сопствене потребе могу се градити за потребе објеката у функцији 

примарне пољопривредне производње и на фармама, а до максимално 

дефинисаних урбанистичких параметара за ове просторе.  

- планира се изградња постројења за био-гас у склопу депоније комуналног 

отпада и будућег пречистача отпадних вода 

 

 

3.3.  Остали обновљиви и алтернативни извори енергије 

 

  3.3.1. (Хидро) геотермална енергија 

Геотермална енергија везана је за топлотни потенцијал земљине коре. Она се 

налази у стенама, подземној води, подземној воденој пари и магми. Њен потенцијал је  

огроман, међутим, само мали део може да се искористи за задовољење људских 

потреба, а то подразумева најчешће употребу у енергетске  и здравствено-туристичке 

сврхе.  

За експлоатацију геотермалне енергије прописане су подстицајне (feed-in) 

тарифе за производе електричне енергије из овог обновљивог извора (Табела 31). 
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Врста електране 

Инсталисана снага 

P (МW)  

Подстицајна 

откупна цена 

(c€/kWh) 

на геотермалну енергију до 1 9,67 

на геотермалну енергију 1-5 10.358-0.688*P 

на геотермалну енергију преко 5 6,92 

Табела 31. Подстицајне тарифе за производњу ел. енергије из геотермалних 

електрана 

 

На подручју Војводине постоји око 70 вештачких геотермалних извора-

бушотина од којих је у употреби тек око петнаест. На подручју Града Новог Сада 

тренутно постоје две бушотине, једна у близини Рафинерије нафте у радној зони север 

IV и друга у близини клиничког центра Војводине. Обе бушотине имају релативно 

малу температуру излазне воде од 38°С, односно 23°С и на обе бушотине је након 

испитивања монтиран ерупциони уређај, али оне никада нису биле експлоатисане. За 

експлоатацију је интересантнија бушотина у радној зони север IV која има проток од 

6,8 l/s  и топлотну снагу воде од 0,6 MW. Треба напоменути и да се у ужем подручју 

Новог Сада налази специјална болница за реуматске болести-Јодна бања са својим 

термоминералним извором (температуре 24°С) који тренутно није у експлоатацији. 

На основу претходно изложеног, може се закључити да је на подручју Града 

искоришћење геотермалне енергије на врло ниском нивоу. За нас је интересантна 

хидрогеотермална енергија која је акумулирана у подземним водама чија је 

температура већа од 10°С. Такође je врло употребљива топлота саме земље. Како земља 

има лошу специфичну термичку проводност, тло може преносити топлоту из једне 

сезоне у другу, односно сама земља представља акумулациони потенцијал који се може 

искористити. Употреба топлотних пумпи за загревање  и хлађење објеката, припрему 

топле потрошне воде практично је једини оптимални начин коришћења овог типа 

енергије на подручју Града. На графичком прилогу 1 – "Заштита простора, врсте 

земљишта и енергетски системи" види се максимални и минимални ниво подземних 

вода на основу чега се може закључити да је подручје Града на левој обали Дунава 

веома погодно за њихово искоришћење.  

Како је за употребу топлотне пумпе потребно утрошити одређену количину 

(најчешће) електричне енергије, овај вид експлоатације се не може сматрати потпуно 

"обновљивим". Међутим, с обзиром да је однос утрошене електричне и добијене 

топлотне енергије 1: (3-6), коришћење хидрогеотермалне енергије на овај начин је 

веома ефикасно и исплативо.  

Топлотне пумпе могу да преузму геотермалну енергију из подземља на три 

начина-захватајући воду температуре 10-20°С из бунара, постављањем дубинских 

сонди са течним раствором који преноси топлоту земље и постављањем хоризонталних 

или вертикалних колектора на мањим дубинама (око1,5 m) које раде на истом 

принципу као и сонде. Топлотне пумпе могу да преузимају и топлотну енергију 

спољног ваздуха, али то онда не спада у домен коришћења геотермалне енергије. 
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Најефикаснији систем грејања има топлотна пумпа вода-вода која снабдева 

инсталацију подног и(ли) зидног грејања. Инвестиција у овакву топлотну пумпу је 

најисплативија када се инсталација грејања уводи приликом изградње самог објекта. За 

адаптацију постојећег система грејања потребно је уложити додатна средства, међутим 

и тада се инвестиција у овакву врсту грејања исплати. У наредном разматрању (Табела 

32) упоредићемо цену грејања преко топлотне пумпе вода-вода са ценама годишње 

потрошње грејања на гас, градску топлану, струју и дрва за објекат површине 90m², 

што је просечна величина објеката породичног становања на подручју Града. У обзир је 

узет нов објекат са добром изолацијом и подним грејањем и старији објекат са 

просечном изолацијом и стандардним грејним телима.1.2% u referentnoj, 2009. G 

dini 

објекат (90m²) 

годишња 

потребна енергија 

(kWh) - 2000 

грејних сати 

топлотна 

пумпа - цена 

грејања за 

сезону (ϵ) 

гасни котао-

цена грејања 

за сезону (ϵ) 

градска 

топлана-цена 

грејања за 

сезону (ϵ) 

котао на 

струју-цена 

грејања за 

сезону (ϵ) 

котао на 

дрва-цена 

грејања за 

сезону (ϵ) 

постојећи 13.500,00 115,00 850,00 940,00 930,00 560,00 

нови 9.000,00 70,00 570,00 940,00 480,00 450,00 

Табела 32. Упоредна анализа цена грејања на различите изворе енергије 

 

Видимо да је снабдевање топлотном енергијом помоћу топлотних пумпи 

убедљиво најекономичнији вид снабдевања, ако се посматрају само трошкови грејања. 

Цена увођења система, односно поврата инвестиције зависи од много фактора-

постојања бунара, дубине копања бунара, потребе адаптације постојећег система, 

увођења савременијих грејних тела (зидни грејачи, fan-coil уређаји итд.). У односу на 

грејање на гас, уградња система топлотне пумпе вода-вода који кошта 5.000 Еур би се 

исплатила за око 7 година и за постојећи и за нови објекат, рачунајући улагање у гасни 

котао и прикључак на гас код новог објекта.  

 

 
Слика 31. Упоредна анализа цена грејања на различите изворе енергије-

графикон 
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Потенцијал хидрогеотермалне енергије коришћењем топлотних пумпи на 

подручју Града прорачунаћемо уз следеће претпоставке (Табела 33): 

- систем се уводи код 25% објеката породичног становања, 5% објеката 

вишепородичног становања, 30% пословних објеката и 30% објеката јавне 

намене  

- Усваја се просечна специфична енергија за грејање по јединици површине 

породичног и вишепородичног објекта од 90 kWh/m² док за објекте јавне 

намене и пословне објекте она износи 120 kWh/m², с обзиром на просечну 

старост и (не)изолованост објеката 

- Степен корисности топлотне пумпе  (COP) износи 5  

 

  

површина 

(m²) 

проценат 

примене 

спец. енергија 

за грејање  

(kWh/m²)  

укупан 

енергетски 

потенцијал  

(МWh)  

породично становање 
4.411.771,34 0,25 90,00 99.264,8 

вишепородично становање 
4.217.855,41 0,05 90,00 18.980,3 

пословни објекти 3.336.244,12 0,30 120,00 120.104,8 

објекти јавне намене 
664.842,00 0,30 120,00 23.934,3 

укупно 12.630.712,87     262.284,3 

Табела 33. Потенцијал (хидро)геотермалне енергије на подручју Града  

 

Од бројке која показује укупан енергетски потенцијал хидрогеотермалне 

енергије у укупном билансу ће се одузети део потрошње електричне енергије 

топлотних пумпи (петина од укупног енергетког потенцијала сходно претпостављеном 

степену корисности). 

Треба споменути и хибридне системе који користе комбинацију више типова 

геотермалних система или комбинацију геотермалног и соларног система. Ови системи 

захтевају већа улагања, али могу да донесу потпуну енергетску независност објекта. 

Као будуће технологије за искоришћење геотермалне енергије помињу се коришћење 

топлоте у тунелима и рудницима, сезонско складиштење топлоте у земљи итд. 
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      Слика 32. Пример искоришћења геотермалне енергије 

 

Новији развој геотермалне технологије је омогућио економску производњу 

електричне енергије из геотермалних ресурса нижих температура (100°С-150°С). За 

експлоатацију ових ресурса граде се геотермална постројења са бинарним циклусом. 

Ова постројења су веома скупа (око 3.000 €/kW) и захтевају дубоке бушотине (око 

4.000m), те се не очекује њихова изградња у скоријој будућности.  

 

 
 

  Слика 33. Геотермална електрана са бинарним циклусом 

 

Технологија употребе геотермалне енергије за искоришћење топлоте врелих 

стена још увек је у фази испитивања. 

 

3.3.1.1. Урбанистичко-технички параметри за ефикасно  

  коришћење геотермалне енергије  

С обзиром да смо закључили да је на подручју Града једина оптимална 

примена хидрогеотермалне енергије помоћу система са топлотним пумпама, овде ћемо 

дати услове за њихово постављање на парцелама и у објектима. 

- Системи са топлотним пумпама могу се постављати на парцелама свих 

намена које се односе на могућу изградњу објеката, као и на 

пољопривредним површинама у сврху обезбеђивања топлотне енергије за 

објекте у функцији пољопривредне производње.  
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- Смештај топлотне пумпе и пратеће опреме обезбедити у посебној 

просторији у оквиру објекта или изван објекта ако задовољава све 

безбедоносне услове и дозвољени нови буке.  

- Ниво буке топлотне пумпе не сме да прелази прописане вредности 

- За постављање вертикалних сонди, бушење бунара и експлоатацију 

подземне воде потребно је одобрење надлежног органа. 

 

Топлотна пумпа вода-вода 

- Одводна вода се мора одводити у други бунар, а не у канализацију или 

надземни водоток 

- Минимално растојање између бунара мора бити 15 метара 

- Инсталација за воду мора бити укопана испод границе смрзавања (1,2-

1,5m). 

 

Топлотна пумпа земља-вода 

- Код хоризонталних измењивача инсталација мора бити укопана испод 

границе смрзавања (1,2-1,5m) 

- Радни флуид унутар цеви мора бити еколошки исправан, односно у случају 

цурења не сме да има негативан утицај на земљиште 

- Препоручује се да површина коју заузимају хоризонтални измењивачи 

износи дупло више него површина објекта који се снабдева.  

 

За бушење бунара за експлоатацију геотермалне воде за загревање базена  

спортских објеката, хотела и сл. као и загревање објекта јавне намене потребно је 

прибавити одобрење надлежног органа. 

У случају да се развојем нових технологија омогући изградња електрана са 

бинарним циклусом, изградња је могућа у ванграђевинском подручју Града уз 

прибављање свих дозвола надлежних органа и организација. 

 

 

  3.3.2. Хидроенергија 

Хидроенергија је енергија која потиче од снаге воде. Хидроенергетски 

потенцијал Града Новог Сада лежи управо у водним ресурсима који се налазе на 

подручју Града, а то су река Дунав и Канал Дунав-Тиса-Дунав (ДТД).  

Потенцијал Дунава је велики и наша држава га већ користи преко изграђених 

хидроелектрана Ђердап I и Ђердап II. Према просторном плану Републике Србије, 

Регионалном просторном плану АПВ и Просторном плану Града Новог Сада планира 

се изградња нове хидроелектране на 1265 kм код Новог Сада. Процењује се да би ова 

ХЕ била снаге 130-210 MW са годишњом производњом 985-1500 GWh. Међутим, 

изградња овако крупног енергетског објекта довела би до девастације околног подручја 

са великим утицајем на животну средину. Стога је потребно још једном детаљно 
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проучити све позитивне и негативне аспекте изградње ове хидроелектране и по потреби 

изменити њене просторно-техничке перформансе (локација, величина, снага итд.). 

Хидроптенцијал на Каналу ДТД лежи у изградњи малих хидроелектрана на 

преводницама бродова. На преводници у Новом Саду укупни потенцијал износи око 3 

MW са годишњом производњом од око 20 GWh. За експлоатацију хидроенергије такође 

су прописане подстицајне (feed-in) тарифе за произвођаче електричне енергије из овог 

обновљивог извора (Табела 34). 

 

Врста електране-

хидроелектрана 

Инсталисана снага 

P (МW)  

Подстицајна 

откупна цена 

(c€/kWh) 

 до 0,2 12,40 

 0,2-0,5 13,727-6,633*P 

 0,5-1 10,41 

 1-10 10,747-0,337*P 

 10-30 7,38 

на постојећој инфраструктури до 30 5,9 

Табела 34. Подстицајне тарифе за производњу ел. енергије из хидроелектрана 

 

Према овој табели, повлашћени произвођач електричне енергије из мале ХЕ на 

преводници у Новом Саду могао би годишње да заради око 1.180.000 Еура, с обзиром 

да се ради о објекту на постојећој инфраструктури. 

 

Модерне технологије  

Како је изградња бране на водотоку веома скупа инвестиција са углавном 

негативним утицајем на животну средину, у последње време јављају се нова техничка 

решења која потенцирају производњу електричне енергије користећи речни ток без 

потребе изградње бране и велике ХЕ. У питању су разни типови површинских и 

подводних турбина које могу бити постављене уз насипе или било где на дну речног 

тока. Ове турбине нису толике снаге као велике ХЕ, али свакако могу буду значајан 

фактор у снабдевању електричном енергијом.  

 

  
Слика 34. Подводне турбине 
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Ова масивна турбина која је постављена у реци Мисисипи у држави Минесоти, 

САД, даје излазну снагу од 35 kW и користи природни речни ток. Може се рећи да ради 

на истом принципу као ветрогенератор, само уместо ветра користи снагу воде. Иако 

пропелери турбине представљају потенцијалну опасност за биљни и животињски свет, 

природно окружење није поремећено. У поређењу са изградњом бране, овакав вид 

искоришћења хидроенергије представља значајан допринос очувању животне средине. 

Постоје и разни пројекти за површинске речне турбине као што је ова на Слици 

35. Овакве турбине које подсећају на старе млинове могу се монтирати на специјалним 

баржама уз саму обалу, тако да осим енергетског доприноса представљају и туристичку 

атракцију. Турбина са слике има пречник од 30 метара и 12 великих лопатица које се 

окрећу под дејством речног тока. 

 

  
Слика 35. Површинске турбине 

 

 

3.3.2.1. Урбанистичко-технички параметри за  

 ефикасно коришћење хидроенергије  

Искоришћење хидропотенцијала на подручју Града Новог Сада је могуће 

само из реке Дунав и Канала ДТД. У фази добијања неопходних дозвола за 

изградњу налази се  мала ХЕ на преводници у Новом Саду, на Каналу ДТД. Када 

је у питању Дунав, препоручују се следећи урбанистичко-технички услови за 

потенцијалне хидросистеме. 

- Хидросистем пројектовати тако да може константно да производи 

електричну енергију при брзинама 2,0-4,3 km/h; 

- Хидросистем постављати тако да не омета пловни пут;   

- Подводне турбине могу се постављати монтирањем носача на дно реке;  

- Површинске турбине могу се постављати уз обалу на плутајућим баржама; 

- Изглед и висину површинске турбине ускладити са окружењем уколико се 

налази у грађевинском подручју града или насеља; 

- Обавезна је израда стратешке процене утицаја на животну средину, као и 

одобрење свих надлежних институција (Завод за заштиту природе, Воде 

Војводине итд.). 



  Студија обновљивих извора енергије на подручју Града Новог Сада 
 

 

69 

 

 

  3.3.3. Енергија ветра 

Искоришћење енергије ветра је у развијеним земљама већ постало стандард у 

употреби ОИЕ. Фарме ветрењача могу се видети у разноликим пределима, а најчешће 

на пољопривредном земљишту у близини главних путних  праваца. Ветрогенератори 

постављају се у брдовитим пределима, као и на води, на језерима, морима и океанима. 

У Републици Србији још увек није пуштена у рад ниједна ветроелектрана, иако 

су за експлоатацију енергије ветра такође прописане feed-in тарифе за произвође 

електричне енергије из овог обновљивог извора (Табела 35). 

 

Врста електране 

Инсталисана 

снага P (МW)  

Подстицајна 

откупна цена 

(c€/kWh) 

Електране на ветар  9,2 

Табела 35. Подстицајне тарифе за производњу ел. енергије из ветроелектрана 

 

До сада су извршена испитивања брзине и учесталости ветра на одређеном 

броју локација у свим деловима државе, завршени пројекти за неколико локалитета и 

започета изградња ветропарка у општини Пландиште. За Аутономну Покрајину 

Војводину је израђен Атлас ветрова који нам показује средње годишње брзине ветрова 

на разним висинама од 10 m, 50 m, 100 m и 200 m. 

Средња годишња брзина ветрова за подручје око Новог Сада износи 3,5-4,5 m/s 

за висину од 50 m, док се на висинама од 200 m она креће између 5m/s и 6 m/s.  

У оквиру споменутих испитивања карактеристике ветра су мерене и на 

локацији Римски Шанчеви на подручју Града Новог Сада. Weibull-oва крива 

учесталости ветра показује да је најчешћа брзина ветра на подручју Новог Сада око 3,5 

m/s. 

Брзине на којој се укључује ветрогенератор износе 3-5 m/s, а брзине за коју је 

пројектован су 6-10 m/s, тако да се може закључити да је потенцијал ветра на подручју 

Града прилично низак, посебно на малим висинама.  
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Слика 36. Средње годишње брзине ветрова на висинама од 10m, 50m, 100m и 200m 

 

 

Слика 37. Приказ брзине и енергетског потенцијала ветра на висини 50m   
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  О економичном коришћењу енергије ветра може се говорити тек на висинама 

од преко 200 m. На подручју Града то је само мали део који захвата Национални парк 

Фрушка Гора, који представља заштићено подручје на ком није дозвољена изградња 

оваквих енергетских субјеката.  

Потенцијал ветра потребно је испитати и у приобалном појасу реке Дунав где 

обично дувају снажнији ветрови него у атарском подручју. 

 

Ветар се, у комбинацији са енергијом сунца може искористити за сопствене 

потребе у викенд зонама, као и у повртарству, цвећарству, сточарству. За такав вид 

добијања електричне енергије на тржишту је доступан комбиновани мобилни  ветро-

солар систем (Слика 38), који се састоји од вертогенератора снаге 60 W и соларног 

фотонапонског панела 100 W/12 V. Овај систем, уз помоћ акумулатора 12V/60Ah и (ако 

је потребно) инвертора, може веома успешно (6-8 месеци годишње) да снабдева 

електричном енергијом пумпу за систем заливања „кап по кап“. 

 

 
Слика 38. Комбинован ветро-солар систем за заливање 

 

Модерне технологије  

У будућности се очекује даље усавршавање технологије и опреме за изградњу 

ветрогенератора. Тренд ка све већим турбинама, као и пад цена инфраструктуре 

довешће до пада цене ветроелектрана. Ово може покренути производњу ветроенергије 

и на нижим брзинама ветра што би опет довело до већих просторних могућности за 

изградњу ветропаркова. 

Занимљива су архитектонско-техничка решења на високим објектима у 

развијеним земљама, где је простор на врху или између два објекта искоришћен 

односно премошћен ветрогенераторима (Слика 39). Међутим, у пракси се показало да 

оваква решења имају доста пропратних негативних појава, као што су бука и вибрације, 

ризик од рушења, већа цена осигурања за објекат итд. Такође, податке о количини 
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произведене електричне енергије веома тешко је пронаћи, што имплицира да је 

производња енергије мања од очекиване.    

 
Слика 39. Ветротурбине у модерној архитектури  

 

У последње време појављују се тзв. плутајући ветрогенератори. Ове направе 

користе технологију „дирижабла“, односно инсталирани су у великим балонима 

испуњеним хелијумом и повезани кабловима са земљом (Слика 40). У односу на 

класичне ветрогенератор постављају се на већим висинама (до 300m) где су ветрови 

много снажнији што повећава излазну снагу. Овакви мобилни системи веома су 

погодни за брзу инсталацију у подручјима удаљеним од електроенергетске мреже, 

захваћеним природним катастрофама или на било ком месту где је потребно ургентно 

снабдевање електричном енергијом. За сада нису погодни за насељена подручја због 

опасности од пада на објекте и становништво. Могу да се израђују као мале „кућне“ 

јединице снаге 1-4 kW са радом на мањим висинама све до комерцијалних турбина 

великих снага (2 MW) које имају пречник ротора 60m и генеришу електричну енергију 

на висинама до 300 m. 

 

Слика 40. Плутајући ветрогенератори 
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3.3.3.1. Урбанистичко-технички параметри за  

 ефикасно коришћење енергије ветра  

На основу претходних разматрања видели смо да у овом тренутку 

искоришћење енергије ветра на подручју Града Новог Сада није економски оправдано, 

односно да брзине ветрова нису довољно велике за релативно константан рад 

ветрогенератора. Како се  у будућности очекује даље усавршавање опреме и увођење 

нових технологија, врло је могуће да се и на подручју Града почне производити 

електрична енергија из овог обновљивог извора. Стога дајемо урбанистичко-техничке 

услове, односно ограничења за постављање и  изградњу ветроенергетских система. 

- Приликом урбанистичког планирања узети у обзир правац, интензитет и 

учестаност доминантног ветра у различитим периодима године. Избегавати 

планирање дугих, уских, правих градских саобраћајница, чија је оса у 

смеру дувања ветра. Предвидети природну или вештачку заштиту објекта 

од ветра који стварају неповољне микроклиматске услове. Заштита од 

ветра и смањење негативних утицаја од ветра се може постићи самим 

обликом објекта као и међусобном организацијом објекта на локацији.   

- Појединачни стубови са ветрогенераторима мањих снага (до 10 kW) могу 

се постављати на парцелама свих намена, тако да висина стуба није већа од 

удаљености стуба од објекта на самој парцели или од границе суседне 

парцеле.  

- Ветрогенератори се могу постављати на вишеспратним објектима, на 

кровним површинама објекта или између два објекта, као део њиховог 

архитектонског обликовања.  

- Ветропаркови се могу градити изван грађевинског подручја. За њихову 

изградњу потребна је израда Плана детаљне регулације. 

- Плутајући ветрогенератори могу се инсталирати изван грађевинског 

подручја, на местима која у случају пада не могу угрозити објекте и 

становништво.  

- За постављање свих врста ветрогенератора већих снага (преко 100 kW) и 

висина обавезна је израда  стратешке процене утицаја на животну средину, 

као и одобрење свих надлежних институција. 

 

3.3.4. Водоник 

Водоник не спада у обновљиве изворе енергије, али ћемо због изузетних 

енергетских карактеристика размотрити његову примену у будућности. Други разлог је 

што водоник представља чисто еколошко гориво само ако се производи из обновљивих 

извора енергије. 

Водоник је најједноставнији, најлакши и најраспрострањенији од свих других 

хемијских елемената. Када се у процесу у ком се захтева додатна енергија раздвоји од 

других елемената добија се молекуларни водоник, који представља еколошки веома 

атрактивно гориво. Може сагоревати или се користити у комбинацији са кисеоником у 
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горивним ћелијама за добијање електричне енергије и воде, без емисије CO2. Употреба 

водоника у погонима са горивним ћелијама на ниским температурама је потпуно 

еколошка. Једини нуспродукт овог процеса је деминерализована вода. 

Системска употреба водоника још није отпочела због следећих недостатака: 

- неусавршеност горивних ћелија које још увек нису достигле жељени степен 

развоја 

- проблематичан транспорт, складиштење и дистрибуција 

- безбедоносни проблеми – у комбинацији са ваздухом је експлозиван 

Тренутно се у свету користе тзв. „кућне“ горивне ћелије (home fuel cells) које 

користе енергију фосилног извора-гаса из кога издвајају водоник и његовим 

сагоревањем у ћелији добијају електричну енергију за потребе комплетног домаћинства 

(Слика 41). 

  
Слика 41. Горивне ћелије у домаћинствима (home fuel cells) 

 

Ови уређаји су веома ефикасни, не заузимају велики простор и скоро дупло 

смањују енергетске трошкове на месечном нивоу. Међутим, веома су скупи због чега је 

период поврата инвестиције већи од 10 година за мање објекте. 

У будућности се очекује да водоник учествује у енергетској размени на четири 

начина - као основни извор енергије, као помоћни извор енергије (у паралелном раду са 

електроенергетским системом), као додатни извор енергије (у комбинованом систему 

са обновљивим изворима енергије) и као резервни систем напајања (у случају прекида 

главног система). Развој експлоатације енергије водоника је у непосредној вези са 

обновљивим изворима енергије, јер без њихове употребе коришћење водоника такође 

представља конвенционалну потрошњу енергије, односно у корелацији је са употребом 

фосилних горива. Такође, очекује с да водоник буде у некој врсти „синергије“ са 

електричном енергијом, да се међусобно допуњују и прелазе из једног облика у други 

по потреби. На Слици 42 је представљен могући изглед једног спрегнутог енергетског 

система који користи водоник, природни гас, обновљиве изворе и електричну енергију.  
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Слика 42. Хијерархија одрживих центара водоника који се ослањају на локалне ОИЕ 

Копнени део система могао би се применити и на подручју Града Новог Сада. 

Водоник би се производио у локалном центру који може бити аутономан или повезан 

са електроенергетским системом. Производња би се вршила електролизом, користећи 

енергију сунца и биомасе (и ветра, ако се до тада усаврши технологија за његово 

искоришћење при мањим брзинама). Енергија из природног гаса би служила као 

допунски извор у случају када обновљиви извори нису довољни.  Водоник би се 

складиштио у великим подземним резервоарима, а пренос би се обављао гасоводом до 

станица за снабдевање горивом.  

У кућним условима водоник би требао да се користи у спрези са соларним PV 

системом који би обезбеђивао електричну енергију потребну за електролизу. Добро 

пројектован соларно-водонични систем могао би да задовољи и до 100% потреба за 

енергијом једног домаћинства. 

 
Слика 43. Соларно-водонични систем у домаћинствима 

Велики потенцијал водоник има као будуће гориво у транспорту. Возила која 

користе горивне ћелије имају велику енергетску ефикасност искоришћења (30% - 50%) 

за разлику од конвенционалних аутомобила са моторима са унутрашњим сагоревањем 

који имају ефикасност од 10% до 15%. При томе, нема испуштања отровних гасова и 

загађења животне средине зато што је једини нуспродукт процеса сагоревања водоника 
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- вода. На Слици 44 је приказан путнички аутомобил са горивном ћелијом, а на Слици 

45 аутобус на водонични погон и станица за снабдевање горивом. 

 
Слика 44. Путнички аутомобил са горивном ћелијом 

 

 
Слика 45. Аутобус на водонични погон и станица за снабдевање горивом 

 

3.3.4.1. Урбанистичко-технички параметри за  

 ефикасну и безбедну експлоатацију водоника 

Претходна разматрања показала су да водоник има значајан потенцијал, 

али и да његова примена захтева велике промене, како структурне тако и у 

урбанистичком и просторном планирању. Навешћемо неке од њих: 

- За изградњу енергетских производних објеката који користе водоник 

потребна је израда плана детаљне регулације; 

- Планирати коридоре и заштитне појасеве за гасоводе водоника; 

- Планирати подземна складишта водоника на постојећим празним 

складиштима нафте, продуката нафте и гаса или нове локације које ће 

задовољавати све безбедоносне услове; 

- Одредити најнижи проценат учешћа обновљивих извора енергије у 

производњи водоника (нпр. минимално 75%); 

- За изградњу објеката и инфраструктуре који користе водоник обавезна је 

израда  стратешке процене утицаја на животну средину, као и одобрење 

свих надлежних институција. 
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Што се тиче примене водоника за сопствене потребе у „кућним“ уређајима 

(home fuel cells), треба их третирати као топлотне пумпе, односно смештај самог 

уређаја и пратеће опреме обезбедити у посебној просторији у оквиру објекта или изван 

објекта ако задовољава све безбедоносне услове и дозвољени ниво буке.  

 

4.  УКУПАН ЕНЕРГЕТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ОИЕ  

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА И SWOT АНАЛИЗА  
 

4.1.  Укупан енергетски потенцијал ОИЕ на подручју  

Града Новог Сада 
Вредност укупног енергетског потенцијала која је дата у наредној Tабели 36 

резултат је суме потенцијала свих разматраних ОИЕ. Сагледавање укупних потенцијала 

потребно је посматрати у два правца: 

1. Уколико се планирана велика хидроелектрана и даље задржи у свим 

планским документима, хидроенергија постаје доминантна у 

процентуалном учешћу ОИЕ (57%) 

2. Уколико се велика хидроелектрана више не планира или се планира њено 

измештање на локацију изван подручја Града, енергија биомасе постаје 

водећи (48%), односно најперспективнији обновљиви извор енергије на 

овом подручју.  

укупан 

потенцијал ОИЕ   

електрична 

енергија   

топлотна 

енергија   

укупно (са 

великом 

ХЕ) 

укупно 

(без 

велике 

ХЕ) 

    MWhel toe MWhth toe toe toe 

соларна енергија сопствене потребе 27.700 2.382 128.000 11.008 20.047 20.047 

  

комерцијална 

употреба 77.400 6.656 0 0     

биомаса пољопривредна 110.391 9.494 146.332 12.585 35.699 35.699 

  дрвна   0 38.734 3.331     

  енергетски засади   0 24.750 2.129     

  

биогас-

животињског 

порекла 19.805 1.703 26.142 2.248     

  биогас-депонијски 22.000 1.892 23.650 2.034     

  биогас-пречистач 3.300 284 0 0     

биогориво биодизел         5.728 5.728 

геотермална 

енергија   -52.457 -4.511 262.284 22.556 18.045 18.045 

хидроенергија велика ХЕ 1.200.000 103.200 0 0 

 

104.920 1.720 

  мала ХЕ 20.000 1.720 0 0     

укупно   1.480.596 122.820 649.892 55.891 184.438 81.238 

Tабелa 36.Укупан потенцијал ОИЕ на подручју Града Новог Сада 
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Осим биомасе и (условно) хидроенергије, уочава се значајан потенцијал 

соларне и геотермалне енергије. Енергија ветра није узета у обзир због тренутног 

недовољног потенцијала на подручју Града. 

У наредној Табели 37 дат је потенцијал ОИЕ у односу на укупне енергетске 

потребе Града, дате у одељку 2.3. Оцена постојећег стања подручја и потенцијали. 

Овде треба напоменути да ова Студија не третира енергетску потрошњу у транспорту, 

већ само градске потребе за електричном и топлотном енергијом, тако да се у наредној 

табели и графиконима не узима у обзир потенцијал биогорива.  

 

 

Слика 47. Процентуално учешће појединих ОИЕ (без велике ХЕ) 

Слика 46. Процентуално учешће појединих ОИЕ (са великом ХЕ)  
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  toe % 

потребе града 451.418,6   

укупан потенцијал 

ОИЕ (са великом ХЕ) 178.710,7 39,6 

укупан потенцијал 

ОИЕ(без велике ХЕ) 81.238,3 18,0 

Tабелa 37. Потенцијал ОИЕ у односу на укупне енергетске потребе Града 

 

Слика 48. Учешће појединих ОИЕ у односу на укупне потребе Града (са великом ХЕ) 

 
Слика 49. Учешће појединих ОИЕ у односу на укупне потребе Града (без велике ХЕ) 
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4.2. Swot анализа 

 

Снаге Слабости 

- Значајан потенцијал ОИЕ 

 

- Стабилна инфраструктура преносног 

електроенергетског система 

 

- Заинтересованост инвеститора за 

поједине изворе (биомаса) 

- Неразвијено тржиште 

 

- Недостатак локалних стратегија и 

планова 

 

- Слаба финансијска подршка 

 

- Велики губици постојећих система 

 

- Недостатак едукације становништва 

 

Могућности Претње 

- Већа активност локалне самоуправе 

 

- Предприступни фондови ЕУ и други 

фондови 

 

- Подстицаји за грађане и инвеститоре 

 

- Велика почетна улагања 

 

- Финансијска нестабилност државе 

 

- Раст потрошње енергије 

 

 

5.  МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ УПОТРЕБЕ ОИЕ  

 

У претходним разматрањима јасно је показано да је употреба обновљивих 

извора енергије на подручју Града Новог Сада могућа у значајној мери. Држава је 

усвајањем Закона о енергетици, Националног акционог плана за ОИЕ и других 

докумената већ створила одређене предуслове за подстицај коришћења ОИЕ. Међутим, 

локалне самоуправе су те које треба да донесу конкретне стратегије, планове и 

финансијске оквире за развој ове области.  

Град Нови Сад је, као што је већ речено, усвојио поједина документа у којима 

се спомињу правци деловања за већу употребу ОИЕ, али још не постоји циљни план 

или стратегија из ове области. Закон о енергетици прописује да јединице локалне 

самоуправе доносе планове развоја енергетике којима се утврђују потребе за енергијом 

на њиховом подручју, као и услови и начин обезбеђивања неопходних енергетских 

капацитета у складу са Програмом остваривања Стратегије развоја енергетике 

Републике Србије до 2015. године. Ово је предвиђено и Стратегијом привредног развоја 

Града Новог Сада, међутим, поменути документ још увек није усвојен. Осим овога, 

потребно је да локална самоуправа донесе низ регулаторних, планских и финансијских 

мера како би створила амбијент који ће привући инвеститоре и подстаћи становништво 

и привреду да почну са употребом ОИЕ, као и мера енергетске ефикасности које су 

обично компатибилне са мерама из области ОИЕ.  
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Пре представљања мера даћемо преглед свих дозвола, докумената и лиценци за 

чије издавање је надлежна јединица локалне самоуправе у зависности од типа, односно 

снаге енергетског објекта за који се дозвола издаје: 

 а. Енергетска дозвола- за изградњу објеката за производњу топлотне енергије 

(снаге 1МWt и више) и производњу биогорива капацитета већег од 1.000 t годишње 

 б. Локацијска дозвола- за све објекте/електране за које локацијску дозволу не 

издаје надлежно министарство, односно аутономна покрајина 

 ц. Информација о локацији - Информацију о локацији издаје орган јединице 

локалне самоуправе надлежан за издавање локацијске дозволе 

 д. Грађевинска дозвола - за све објекте/електране за које локацијску дозволу не 

издаје надлежно министарство, односно аутономна покрајина 

 е. Употребна дозвола- за све објекте за које локацијску дозволу не издаје 

надлежно министарство, односно аутономна покрајина 

 ф. Процена утицаја на животну средину- постројења снаге мање од 10 МW (осим 

у осталим случајевима из члана 133. Закона о планирању и изградњи, када је надлежно 

министарство надлежно за послове грађевине) 

 г. Лиценца- надлежни орган јединице локалне самоуправе, града, односно града 

Београда, издаје лиценце и прописује друге услове којима се обезбеђује снабдевање 

купаца топлотном енергијом, укупне топлотне снаге 1 MWt и више 

 х. Статус повлашћеног произвођача – за производњу топлотне енергије 

 

На основу овога можемо закључити да локалне самоуправе имају значајне 

законске надлежности при давању дозвола за изградњу енергетских објеката, те да 

својим активностима могу веома допринети у привлачењу инвеститора који ће 

користити обновљиве изворе енергије. У ту сврху потребно је донети низ мера које 

предлажемо у овом делу Студије: 

 

5.1. Регулаторне мере 

 

- израдити Стратегију развоја енергетике за подручје Града Новог Сада. У 

Стратегији је потребно усвојити правце развоја за сваки енергетски систем 

на подручју Града, као и основне постулате за коришћење обновљивих 

извора енергије и повећање енергетске ефикасности у свим сегментима 

друштва. У оквиру дела о обновљивим изворима, донети циљне проценте 

повећања удела ОИЕ по свим секторима и системима 

- израдити Одрживи енергетски акциони план (SEAP-Sustainable Energy 

Action Plan). Акциони план би био део Стратегије развоја енергетике или би 

се усвојио као самосталан документ који је предвиђен Стратегијом. 

Акциони план је и обавеза свих потписника тзв. „Пакта градоначелника“ 

(Covenаnt of Major) европских градова у који је потребно приступити јер 

представља велики полигон за међусобну енергетску сарадњу регија и 
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градова Европе. У Акционом плану се поставља коначни циљ - проценат 

смањења емисије CO2 на основу анализа енергетске потрошње у 

зградарству, индустрији, саобраћају итд. Такође се дефинише стратегија 

смањења емисије CO2, приоритети, главни изазови, мере за смањење 

емисије CO2, механизми финансирања и спровођења Акционог плана. 

 

5.2. Мере у оквиру просторног и урбанистичког планирања 

 

5.2.1.  Просторни план Града Новог Сада  

У Просторном плану дефинисати могућност употребе ОИЕ и то: 

- дати основне циљеве у употреби енергије из обновљивих извора 

- одредити потенцијалне локалитете и ограничења за изградњу енергетских 

производних објеката (соларне електране и енергане, енергане на биомасу, 

когенерационе електране, ветрогенераторска поља, велика и мала 

хидроелектрана итд.) 

- одредити потенцијалне локалитете и ограничења за будуће геотермалне 

бушотине 

- одредити потенцијалне локалитете и ограничења за будућа складишта 

нових и обновљивих извора (складишта водоника, геотермалне енергије, 

складиштење и каптирање CO2)  

- одредити класе земљишта на којем је дозвољена изградња енергетских 

објеката  

- дефинисати инфраструктурне коридоре за повезивање нових енергетских 

објеката у енергетске системе 

- препоручити потенцијалне локалитете и ограничења за садњу енергетских 

засада 

- дати параметре за постављање и употребу система и уређаја који користе 

ОИЕ на пољопривредном земљишту за сопствене потребе (на објектима у 

функцији пољопривредне производње, на салашима, фармама, 

стакленицима, пластеницима, у викенд-зонама итд.) 

- прописати потребу израде просторног плана подручја посебне намене или 

планова нижег реда за изградњу појединих енергетских објеката који 

користе ОИЕ 

 

5.2.2. Генерални план Новог Сада 

У Генералном плану прописати стратешке циљеве за употребу ОИЕ на 

градском подручју Новог Сада (град Нови Сад, Петроварадин и Сремска Каменица), 

дефинисати нове инфраструктурне коридоре за повезивање нових енергетских објеката 

у енергетске системе и дати смернице за подстицај употребе ОИЕ, и то: 

- у зградарству (соларна енергија, биомаса, геотермална енергија) 
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- у индустрији (соларна енергија, биомаса, геотермална енергија, 

когенерација, могућност коришћења отпадне топлоте, хидроенергија) 

- у саобраћају (соларна енергија, водоник) 

 

5.2.3. Планови генералне и детаљне регулације 

У плановима генералне и детаљне регулације, зависно од подручја обухвата 

плана, дефинисати могућност употребе ОИЕ и  то: 

- приликом планирања омогућити примену пасивних и активних соларних 

система (оријентација и конфигурација парцеле и објеката, планирање 

правца простирања саобраћајница и планирање у односу на нагиб терена) и 

дати параметре за њихово постављање (стакленици, постављање соларних 

панела као кровних и фасадних елемената, као надстрешница за паркирање 

и за пуњаче електричних аутомобила, примена на јавним површинама - на 

семафорима, светлећим рекламама, билбордима, могућност изградње 

соларних електрана и енергана у радним зонама). Све параметре дати 

посебно за постојеће и нове објекте 

- за објекте јавне намене у обухвату плана планирати делимично или потпуно 

снабдевање електричном и топлотном енергијом из ОИЕ 

- у оквиру планске документације која покрива пољопривредно земљиште 

дати параметре за изградњу енергетских објеката који користе биомасу или 

комбинују више врста ОИЕ  

- у оквиру планске документације која покрива просторе регионалне 

депоније и будућег пречистача отпадних вода дати могућност производње 

биогаса 

- приликом планирања узети у обзир правац, интензитет и учестаност 

доминантног ветра у различитим периодима године. 

- дати параметре за постављање ветрогенератора за сопствене потребе на 

парцелама и објектима. 

- дати параметре за бушење бунара у сврху коришћења (хидро)геотермалне 

енергије 

- дати дозвољени проценат који ће покривати енергетски засади на 

површинама намењеним јавном заштитном зеленилу (до максимално 30%) 

- планирати коридоре за нову инфраструктуру при чему што више користити 

постојеће коридоре 

- у плановима који обухватају реку Дунав оставити могућност постављања 

подводних и површинских турбина уз ограничења условљена насипом, 

пловним путем, заштитом животне средине итд. 

- „Zero Emission distriht“. На пажљиво изабраној локацији на подручју Града 

планирати област, насеље, део насеља, стамбену или пословну зону у којој 

ће енергетска производња и потрошња бити 100% из ОИЕ –област нулте 

емисије („Zero Emission distriht“). На подручју Града то би могао бити неки 

комплекс урбаних вила који ће комбинацијом добре изолације објеката, 
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енергије сунца, геотермалне енергије (топлотне пумпе), коришћења 

отпадних вода итд. постићи ефекат нулте емисије CO2, односно пасивних 

кућа. 

 

5.3. Остале мере за подстицај употребе ОИЕ 

 

5.3.1. Употреба ОИЕ у објектима јавне намене и промене навика 

корисника 

Процењује се да би смањење енергетске потрошње у објектима јавне намене на 

дугорочном нивоу довело до уштеда у потрошњи енергије и енергентима од око 10%. 

Да би се то остварило, потребно је:  

- израдити пројекте за повећање енергетске ефикасности и употребу ОИЕ за 

све објекте јавне намене на подручју Града 

- направити посебан буџетски фонд у ову сврху. Из фонда финансирати 

пројекте и делом реализацију пројекта. Посебно финансирати пројекте који 

афирмишу употребу ОИЕ, а које је могуће остварити из претприступних 

фондова ЕУ 

-  у фонд уплаћивати део остварене добити ако је у питању производња 

електричне енергије (нпр. соларна електрана на крову објекта јавне намене) 

- организовати обуку за све запослене и кориснике ових објеката у смислу 

ефикасног коришћења енергије 

 

5.3.2. Отворена канцеларија, Каталог локалних потенцијала и интернет 

презентација 

- отворити посебну канцеларију која је дневно доступна свим 

заинтересованим лицима за области ОИЕ и енергетске ефикасности. 

- израдити Каталог локалних потенцијала за употребу ОИЕ са свим 

могућностима, предностима и ограничењима. У Каталогу такође приказати 

све кораке за добијање дозвола за изградњу енергетских објеката који 

користе ОИЕ, а који се тичу локалне самоуправе. Каталог представити на 

посебној интернет страници или у оквиру презентације Стратегије развоја 

енергетике и СЕАП-а. 

 

5.3.3. Увођење јавно-приватног партнерства 

За финансирање пројеката, мера подстицаја, финансијских и осталих мера нема 

довољно средстава у градском буџету. Један од начина финансирања је увођење јавно-

приватног партнерства које се показало ефикасним у развијеним државама и државама 

у транзицији. Неке од предности овог начина финансирања су: 

- финансирање највеће инвестиције, изградње самог објекта, врши приватна 

страна. Локална самоуправа даје земљиште и ослобађа приватну страну од 

разних такси. 
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- могу се направити уговори на одређени временски рок након кога локална 

самоуправа постаје власник постројења. Такође, локална самоуправа може 

одмах да партиципира у оствареној добити у одређеном проценту. 

- остварене уштеде  се користе  за поврат уложених средстава 

- приватна страна носи технички и финансијски ризик инвестиције 

 

5.3.4. Увођење јавности-образовање (школе) и промоција ОИЕ међу 

становништвом 

Ово је веома битан сегмент у подстицају употребе ОИЕ и повећања енергетске 

ефикасности. Ако се младе генерације на време едукују у смислу екологије и одрживог 

развоја, у будућности неће бити проблема око увођења нових технологија или 

синдрома NIMBY („not in my backyard“ – само не у мом дворишту). У истом смислу 

потребно је образовати локално становништво о свим предностима уштеде енергије и 

коришћења обновљивих извора. Стога је потребно: 

- увести теоријску и практичну наставу из ОИЕ и ЕЕ у основношколском 

образовању на подручју Града (стални часови, повремени-месечни, секције 

итд.) 

- укључити ученике средњих школа (гимназија и струковних школа) у 

пројекте који се реализују на подручју Града 

- организовати трибине на нивоу месне заједнице, општине и локалне 

самоуправе 

- направити јавне презентације и акције (сајамске презентације, разне 

примене соларних панела, електрични аутомобили, сакупљање органског 

отпада) у које укључити локално становништво  

 

5.3.5. Субвенционисани кредити 

Ово је мера која се показала веома успешном у многим државама. Потребно је 

да локална самоуправа постигне договор са једном или више пословних банака које ће 

смањити или укинути камате на кредите за куповину уређаја који користе ОИЕ 

(соларни панели, топлотне пумпе, котлови на пелет) и уређаја и опреме за повећање 

енергетске ефикасности, а Град ће субвенционисати разлику, односно саму камату. 

Како је локална самоуправа гарант, банке смањују инвестициони ризик, па самим тим и 

висину камате. 

 

5.3.6. ESCO модел финансирања 

ESCO (Energy Service Company) представља релативно нов начин финансирања 

пројеката из области енергетике. ESCO модел нуди решење за финансирање 

иновативних пројеката за кориснике као што су индустријска постројења, јавна 

предузећа и резиденцијални корисници уз поједностављен процес реализације. ESCO 

компанија поред ових услуга преузима одговорност за све фазе пројекта и гарантује 

повраћај инвестиционог улагања кроз остварене енергетске уштеде. 
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5.3.7. Повластице потенцијалним инвеститорима 

Још једна мера која се показала успешном је давање разних повластица и 

ослобађање од такси инвеститора који ће користити ОИЕ у својој производњи или сами 

производити енергију из ОИЕ (нпр. закуп земљишта по много нижим ценама, 

ослобађање од разних такси, пореске олакшице итд.) 

 

5.3.8. Примена електричних возила и возила са горивним ћелијама у 

службеним возилима и јавном градском превозу 

Као што смо видели у претходним разматрањима, у Европи и свету се већ 

користе аутобуси који имају уграђене горивне ћелије које користе водоник као 

погонско гориво. Такође се све више користе и возила на електрични погон. Увођењем 

оваквих возила у јавни градски превоз и превоз службеним аутомобилима постигло би 

се знатно смањење емисије CO2 и повећање квалитета ваздуха јер је једини нуспродукт 

горивних ћелија вода. Планирани трамвајски превоз знатно би допринео смањењу 

емисије CO2 на градским улицама. У оквиру јавних површина, на надстрешницама, па 

и на самим возилима могу се инсталирати фотонапонски модули који ће производити 

електричну енергију за потребе трамвајског превоза. Такође, постојеће станице за 

снабдевање горивом могу е реконструисати и прилагодити и за снабдевање водоником. 

  

5.3.9. Израда Студије о могућој примени енергије ветра на подручју Града 

Како смо показали, енергија ветра за сада нема велики потенцијал на овом 

подручју. Међутим, применом нових технологија у будућности вероватно ће се 

променити и начин искоришћења еолске енергије и отворити могућност искоришћења 

на већим висинама и при мањим брзинама. Због тога је потребно израдити Студију о 

могућности изградње ветроелектрана на подручју Града. У студији испитати и брзине 

ветрова и могућност искоришћења у приобалном појасу Дунава. 
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6.  ЗАКЉУЧАК 

 

Употреба обновљивих извора енергије на подручју Града Новог Сада још је у 

самом зачетку. Нови Сад са околним насељима још увек троши енергију која је 

великим делом произведена из конвенционалних извора који су, осим што су 

потрошиви, велики загађивачи животне средине. Светски и европски трендови 

усмеравају на коришћење обновљивих и алтернативних извора енергији као једини 

могући пут ка очувању планете и одрживом развоју.  

Република Србија ће, као кандидат за члана Европске уније, морати да испуни 

све обавезе које прописује ова велика заједница држава, међу којима је и обавеза о 

рационалном коришћењу енергије. Осим државних институција које су већ донеле 

већину потребних закона и подзаконских аката из области енергетике и ОИЕ, локалне 

самоуправе су те које ће морати да имају значајну улогу у спровођењу ових прописа и 

подстицају становништва и привреде у коришћењу ОИЕ. Град Нови Сад као други град 

по величини у држави треба да представља пример како уредити, поставити и 

спроводити енергетску политику ефикасног и обновљивог коришћења енергије, уз 

очување и заштиту животне средине. Један од првих корака је свакако просторно и 

урбанистичко планирање које треба да понуди нови приступ у планирању предела као и 

урбанистичке параметре за изградњу и постављање постројења и уређаја који користе 

ОИЕ. 

На основу свих претходних разматрања које је ова Студија представила, могу се 

донети следећи закључци на основу којих ће се спроводити даље активности на 

повећању и подстицају употребе ОИЕ на подручју Града Новог Сада: 

 

- Град Нови Сад је велики потрошач енергије која се углавном нерационално 

троши и у домену електричне и топлотне енергије и у домену саобраћаја 

- Укупан потенцијал за коришћење ОИЕ на подручју Града Новог Сада је 

значајан и може покрити од 18-40% укупних потреба Града за топлотном и 

електричном енергијом (у зависности од тога да ли ће се градити велика 

хидроелектрана на подручју Града). Посебно акценат треба ставити на 

употребу соларне енергије, биомасе и (условно) хидроенергије. 

- Важећи закони и подзаконски акти из области енергетике и ОИЕ на 

државном нивоу су донети у складу са европским тенденцијама, међутим, 

потребно је ускладити их са осталим законима који су од непосредног 

значаја за употребу ОИЕ (Закон о пољопривреди, Закон о водама итд.). 

- Постоји очигледан недостатак стратешког планирања развоја енергетике, а 

самим тим и ОИЕ на локалном нивоу, те је потребно да локална самоуправа 

што пре донесе Стратегију развоја енергетике и одрживи енергетски 

Акциони План (SEAP). Ови документи треба да садрже све потребне мере 

за подстицај примене ОИЕ на подручју Града 
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- Просторно и урбанистичко планирање треба да понуди решења, односно 

дефинише потенцијалне локације и урбанистичке параметре који ће 

олакшати и подстаћи примену ОИЕ на подручју Града. 

- Соларна енергија се може искористити у знатној мери за сопствене потребе 

(припрема топле потрошне воде, загревање објеката, пасивни системи, 

осветљење), јавне потребе (осветљење улица, паркова, билборда, соларни 

пуњачи за аутомобиле итд.) и у саобраћајној и осталој сигнализацији. За  

коришћење у комерцијалне сврхе погодна је изградња соларних система на 

објектима, док је изградња електрана и енергана могућа само уз промену 

појединих Закона и и подзаконских аката . 

- Енергија биомасе такође се може искористити у знатној мери за сопствене 

потребе (загревање објеката на чврсту биомасу, биогас са фарми) и јавне 

потребе (потенцијал са депоније комуналног отпада и пречистача отпадних 

вода). Комерцијална употреба биомасе, односно изградња енергана на 

биомасу или когенерационих енергана могућа је у радним зонама свих 

насеља, док је за изградњу у ванграђевинском рејону такође потребно 

изменити поједине Законе и подзаконске акте. 

- Примена геотермалне енергије је, за сада, актуелна само са аспекта 

употребе топлотних пумпи 

- Коришћење хидроенергије може се посматрати у два правца: 

1.    У случају изградње планиране велике хидроелектране на Дунаву  код 

насеља Ветерник овај вид обновљиве енергије постаје доминантан у односу 

на друге ОИЕ на подручју Града или 

2.  Инсистирати на укидању или измештању изван подручја Града 

планиране велике ХЕ, а акценат ставити на модерне технологије у 

искоришћењу хидроенергије – подводне и површинске турбине 

- За искоришћење енергије ветра је потребно израдити Студију о могућности 

изградње ветроелектрана на подручју Града 

- За подстицај примене ОИЕ на подручју Града потребно је образовати јавно 

мњење промоцијом ОИЕ међу становништвом и у школском образовању 

- На смањење емисија CO2 и унапређење животне средине знатно се може 

утицати применом обновљивих и алтернативних извора у транспорту-

коришћењем електричних возила и возила на горивне ћелије у јавном 

превозу, афирмацијом коришћења биодизела и возила на електрични погон 

међу становништвом и у привреди итд.  

 

На крају треба рећи да без обзира на тренутну цену, односно исплативост коју 

обновљиви извори енергије постижу на тржишту, они једноставно немају алтернативу 

нити их треба упоређивати са конвенционалним изворима. Обновљиви извори енергије 

имају не само енергетску вредност, већ од њихове употребе директно зависи комплетан 

одрживи развој наше планете и опстанак човечанства.  
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биомасе у АП Војводини (АП Војводина, Покрајински секретаријат за 

енергетику и минералне сировине, Нови Сад, 2008); 

- Потенцијали и могућности комерцијалног коришћења дрвне биомасе за 

производњу енергије и економски развој општина Нова Варош, Прибој и 

Пријепоље (Универзитет у Београду, Шумарски факултет, децембар 2009.); 

- Третман комуналних отпадних вода и производња биогаса (Бранка 

Накомчић-Смарагдакис, Маја Ступавски, Зоран Чепић, Дијана 

Момчиловић, Факултет техничких наука, Нови Сад,2012); 

- Mogućnosti korišćenja biomase poreklom od brzorastuće trske (Nada V. 

Babović, Gordana D. Dražić, Ana M. Đorđević, Fakultet za primenjenu ekologiju 

„Futura“, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija, 2011); 

- Потенцијали и могућност  брикетирања и пелетирања отпадне биомасе на 

територији покрајине Војводине (Др Миладин Бркић, Пољопривредни 

факултет, Нови Сад, 2007); 

- Биомаса као обновљив извор енергије и технологија за производњу биогаса-

приручник за петодневни курс (др Марко Царић, др Драган Солеша, 2014) 

- Биогас као енергетски извор (Гордана Тица, Петар Гверо, Славиша Јелисић, 

доц. др. Драгослава Стојиљковић;  

- Енергетска исплативост чврсте биомасе за производњу електричне енергије 

(Владимир Магеровски, Дипломски рад, Факултет техничких наука, Нови 

Сад,2013); 

- Усклађивање номенклатуре основне педолошке карте са WRB 

класификацијом  (др Милан Кнежевић, Пројекат, Шумарски Факултет, 

Београд, 2011); 

- Расположивост и трошкови биомасе за потребе система даљинског грејања 

на подручју општина Врбас и Кула (Еко-продукт, Предстудија, 2012); 

- Стимулисање обновљивих извора енергије на локалном нивоу (проф.др. 

Бранко Главоњић, Шумарски факултет, Београд, 2009); 

- Стратешко планирање заштитних појасева и других зелених површина 

(Наташа Шпица, ЈКП "Зеленило", Панчево); 

- Акциони план одрживог енергетског развоја града Ниша (СЕАП град Ниш, 

2013); 

- Могућности коришћења енергетског потенцијала геотермалних вода у 

Војводини (Фаултет техничких наука, Институт за енергетику, процесну 

технику и заштиту околине, Нови Сад, 2005); 

- Изградња постројења и производња електричне/топлотне енергије из 

хидрогеотермалних извора у Републици Србији-водич за инвеститоре 
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(Република Србија, Министарство енергетике, развоја и заштите животне 

средине, 2013); 

- Изградња постројења и производња електричне енергије у малим 

хидроелектранама у Републици Србији-водич за инвеститоре (Република 

Србија, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, 

2013); 

- Атлас ветрова АП Војводине (АП Војводина, Покрајински секретаријат за 

енергетику и минералне сировине, Факултет техничких наука, Нови Сад, 

2008); 

- План детаљне регулације за ветрогенераторско поље "Алибунар 1" у 

југозападном делу од насеља Алибунар ("Службени лист општине 

Алибунар" број 5/2014); 

- Примена обновљивих извора електричне енергије з добијање водоника 

(Горан Живковић, Дипломски рад, Факултет техничких наука, Нови Сад, 

2011). 

 

Интернет: 

- http://www.hidmet.gov.rs/ 

- http://www.merz.gov.rs/cir/sektori/sektor-za-energetsku-efikasnost-i-obnovljive-

izvore-energije 

- http://www.turizmologija.com/clanak/prirodno-geografske-karakteristike-novog-

sada/ 

- http://www.mikrokuca.com/?p=789 

- http://www.vojvodinasume.rs/sume/podaci-o-sumskom-fondu/ 

- http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=1 

- http://www.globalseed.info/obnovljivi-izvori-energije.php 

- http://inhabitat.com/flying-wind-turbines/magenn-power-air-rotor-system-flying-

wind-generator/ 

- http://www.dailytech.com/Investment 

- http://www.energyobserver.com 

- http://www.cleansafeenergy.org 

- http://www.fncm.org 

- http://www.ice-alliance.org 

- http://www.uwnc.org 

- http://www.savedarfur.org 

- http://www.bhnv.org 

- http://www.well.org.rs 

- http://www.energetika.in.rs 

- http://www.biogas.rs/ 

- http://www.centrala.org.rs. 
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ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕНИХ ЈЕДИНИЦА МЕРА 

 

 

V (kV) – волт -  јединица за електрични потенцијал и напон 

А – ампер – јединица за јачину струје 

W (kW,МW) - ват – јединица за снагу  

Wp – максимална снага соларног панела 

Ј (kЈ, МЈ) – џул -јединица за енергију и рад 

toe – тона еквивалентне нафте – јединица за енергију (1 toe=41868 МЈ) 

kWh, MWh – киловатчас -јединица за енергију 

MWht, MWhе – јединица за топлотну (t), односно електричну енергију (е) 

Sm³ - стандардни кубни метар гаса (при 15° С и 760 mm Hg) – јединица за  

 волумен 

ha – хектар – једница за површину (1ha=10.000 ²) 

УГ – условно грло –прописна јединица за поређење међу врстама (500 kg) 

 

 

 


