
Проценка на заштедата на енергија и потенцијал 
за ублажување на стакленички гасови на 

мрежата за вода за пиење на претпријатието за 
вода и отпадни води во Нови Сад  



Можностите за заштеда на енергија се проценети во 
мрежата за вода за пиење на Новосадското претпријатие 
за вода (Водовод и канализација Нови Сад, ViKNS) и 
анализирани за да се види дали се економски исплатливи, 
односно дали има придобивки (во форма на заштедена 
енергија, намалени трошоци за одржување) и дали ги 
надминуваат трошоците (што е најважно, трошоците за 
инвестирање во мерки за заштеда на енергија). 

Работата бараше комбинација од инженерска и 
економска експертиза. Тимот на проектот разви 
хидрауличен модел, идентификуваше мерки за 
заштеда на енергија и ги симулираше во 
хидрауличниот модел за да утврди колку 
електрична енергија ќе се заштеди во различни 
часови од денот. Експертите на проектот потоа го 
анализираа српскиот пазар на електрична 
енергија за да ја одредат идната вредност на 
електричната енергија, на тој начин 
овозможувајќи квантификација на вредноста на 
заштедената енергија. Исто така, беше проценет и 
јаглеродниот отпечаток при примената на секое 
од сценаријата. Различните ставки за трошоци и 
придобивки од сценаријата за заштеда на 
енергија се собрани во кост-бенефит анализа. 

Проектот е кофинансиран од Зелениот центар на Западен Балкан на Владата на Унгарија (www.wbgc.hu) и 
реализиран преку тесна соработка на три организации: 

• ViKNS, како корисник на проектот (https://www.vikns.rs/) 
• PEKK, кој обезбеди експертиза за енергетските пазари и 

економијата (https://rekk.hu/) 
• и DHI Унгарија со својот изградениот хидрауличен модел и 

оперативна експертиза  (https://worldwide.dhigroup.com/hu/) 

Фокусот на анализата 
Нови Сад е втор по големина град во Србија и главен град на провинцијата Војводина. Неговото население надминува 
250 илјади, а заедно со соседните населби, во административниот регион живеат околу 350 илјади луѓе. Градот лежи на 
бреговите на реката Дунав, која во исто време е извор на неговата вода и примател на пречистената отпадна вода. 
Новосадското претпријатие за вода и отпадни води (Водовод и канализација Нови Сад, ViKNS) е снабдувач на услуги за 
вода за пиење и канализација, како во градот, така и во неговите предградија. Вкупното население од околу 350 илјади 
се опслужува преку 50 илјади конекции со должина на мрежата од 1.200 километри. 
 
Дунав го дели Нови Сад на рамен и ридски дел.  Додека околу 70% од мрежата е на рамна површина, поголемиот дел 
од потрошувачката на електрична енергија поврзана со мрежата за вода за пиење се одвива во ридската област,  
поради висинските разлики. Овој дел од мрежата, наречен сремска област, нуди најголем потенцијал за заштеда на 
енергија, па затоа е избран како фокус на анализата. Најголем потрошувач на енергија е Пумпната станица Лиман (ПС 

Лиман), која пумпа вода од фабриката за вода за пиење до складиштето на 
вода Институт на ридот во областа Срем. ПС Лиман во моментов работи во 
текот на ноќта, кога електричната енергија е најевтина. Го полни резервоарот 
за складирање по угорница во сремската област, од каде што се задоволува 
дневната побарувачка. 
Покрај пресметувањето на заштедата на енергија, беше проценета и 
емисијата на CO2 зад потрошената енергија и се пресмета нејзината 
финансиска вредност, како мерка за надворешните придобивки генерирани 
од каква било интервенција за заштеда на енергија. 

https://www.vikns.rs/
https://rekk.hu/
https://worldwide.dhigroup.com/hu/


 Развивање на хидрауличен модел 
Бидејќи хидрауличен модел за сремската област не постоеше пред проектот, првата задача беше тој да се 
развие. Хидрауличниот модел може да се смета за дигитален близнак на вистинскиот систем за 
водоснабдување. Тој е способен да ги прикаже 
перформансите на системот преку промени во 
параметрите на протокот на вода, притисокот и 
квалитетот на водата. Системите за дистрибуција 
на вода се генерално сложени системи (а 
сремската област е уште и посложена од повеќето 
други системи), тие се состојат од меѓусебно 
поврзани цевководи, резервоари за складирање и 
пумпи. Секоја интервенција ќе предизвика 
каскаден ефект за остатокот од системот. Затоа 
развојот на хидрауличен модел е неопходен. 

Хидрауличниот модел е конструиран во рамките на програмата DHI, развиена MIKE+, користејќи мрежни 
податоци обезбедени од ViKNS. Овој процес бараше широк спектар на податоци: мрежен GIS, технички 
карактеристики на пумпи и резервоари за складирање, мерење на проток, притисоци, потрошувачка на вода, 
податоци за употреба на енергија итн. Снабдувањето со податоци беше надополнето со интервјуа за 
појаснување. Некои од податоците беа неточни или недостасуваа и требаше да се проценат и изменат. 
Таканаречениот модел за првото возење потоа беше рафиниран на итеративен начин. Моделот беше 
искористен за да се дефинира прелиминарниот дизајн на сценаријата за вршење хидраулична енергетска 
ревизија на мрежата. Првичните резултати сугерираат дека во сремската област, најголемиот потенцијал за 
заштеда на енергија се нуди со замена или промена во работата на Пумпната станица Лиман. Оттаму, 
анализата на сценариото беше фокусирана на овие можности. 

Прогнози за цената на електричната енергија 
Цените на електричната енергија се прогнозирани според Европскиот модел на пазарот на електрична 
енергија (EPMM) на REKK, ангажманот на единица и економскиот 
дистрибутивен модел што опфаќа повеќе од 3.000 електрани во 38 
земји, вклучувајќи ја и Србија. Моделот истовремено ги оптимизира 
сите 168 часа во неделата и го одредува нивото на производство на 
секоја моделирана единица на електраната. Најважните резултати од 
пазарниот модел се цените на големо за секој пазар во секој 
моделиран час, протокот на енергија помеѓу пазарите и 
производството и емисијата на CO2 од секоја единица на електраната. 
Моделот ги нуди српските цени за електрична енергија на големо за 
секој час од моделираните периоди, утврден за 25-те години помеѓу 
2021 и 2045 година. 
Иако цените на големо не се еднакви со цените на мало (крајниот корисник), тие служат како основа за 
проценка на компонентата на цената на енергијата од сметките за електрична енергија платени од ViKNS. 
Затоа, големи промени во цените на големо се појавуваат во трошоците за енергија со кои се соочува ViKNS. 
Според цените по час, можат да се пресметаат и годишните и месечните просечни цени, како и типичната 
дневна крива на цените или просечната цена за конкретен период (на пример, ден/ноќ). Последново може 
да помогне да се одреди оптималното време на работа за хидрауличниот систем во различни години, па 
затоа ова е исто така важна повратна информација за развојот на хидраулично моделирани сценарија за 
заштеда на енергија. 

Резултатите од моделирањето на пазарот на енергија покажуваат дека во споредба со 2020 година, 
просечните годишни цени на електричната енергија во Србија ќе се зголемат за околу 60% до 2025 година, 
но умерено во текот на следните 20 години. Во исто време, разликата помеѓу зимските и летните цени ќе 
расте: зимските цени нагло ќе растат, додека летните цени 
првично ќе растат, а подоцна ќе се намалуваат, поради 
големите нови капацитети за производство на фотоволтаици. 
Од истата причина, дневните цени ќе се зголемуваат по 
пониска стапка од цените за ноќно време. Во моментов, 
дневната електрична енергија е поскапа од ноќната 
електрична енергија, но ова ќе се промени по 2025 година, 
што ќе има влијание и врз работниот распоред на ПС Лиман. 



 Покрај прогнозите за цената на електричната енергија, просечната емисија на CO2 по MWh 
е моделирана и за секој час од периодот 2021-2045 година. Резултатите укажуваат на 
нагло намалување на интензитетот на емисии на јаглерод диоксид во Србија од 2025 
година. Се претпоставува дека Србија ќе се приклучи на системот EU-ETC во наредните 
години и сите српски производители на електрична енергија ќе треба да плаќаат за 
нивните емисии на CO2. Ова значи конкурентна неповолност за производителите базирани 
на фосили, особено оние што согоруваат јаглен и лигнит и операторите со постари, 
помалку ефикасни постројки, така што овие погадувачки постројки ќе работат помалку. 
Фотоволтаичното производство на електрична енергија, исто така, има значаен ефект врз 
интензитетот на CO2 во целокупното производство на електрична енергија. Во часови од 
денот кога е достапна сончева енергија (најчесто помеѓу 8 часот наутро и 6 часот попладне) емисијата по 
произведена електрична енергија е многу помала отколку во ноќните часови, кога се потребни повеќе 
фосилни постројки за да се задоволи побарувачката. Овие резултати се разгледуваат и во анализата. 

Моделирани сценарија за заштеда на енергија 
Анализираните сценарија за заштеда на енергија беа развиени со комбинирање на првичните хидраулични 
резултати и прогнози за цената на електричната енергија, имено поместување во ниските и високите цени во 
денот. Беа дефинирани четири сценарија за длабинска анализа: 

1. Основни операции (име на сценарио: ОСНОВА): тековната пумпа Jugoturbina DH58-35 дополнително 
се користи без технички измени. Пумпата се користи во период од 7 часа секој ден, на работ на 
своите капацитети, што создава проблеми со кавитација, кои бараат редовна реконструкција, а исто 
така има релативно слаб профил на енергетска ефикасност. 

2. Замена на пумпата (име на сценарио: ПРОМЕНА НА ПУМПА): пумпата Југотурбина се заменува со 
модерна, енергетски поефикасна пумпа. За моделирање беше избрана пумпа KSB Omega C, која 
одговара на техничките барања на ViKNS. Оваа пумпа исто така се користи за директен период од 7 
часа секој ден. 

3. Помошна бајпас пумпа (име на сценарио: БАЈПАС+FQM): пумпата Југотурбина се одржува во 
функција, но е инсталирана помошна пумпа за да се ослободи напонот од работа на работ од своите 
капацитети. Бидејќи најголемиот обем на работа сега го носи помошната пумпа, пумпата 
Југотурбина може да работи со помал капацитет, но за тоа е потребна контрола на фреквенцијата, 
така што треба да се инсталира и модулатор на фреквенција. Пумпањето се одвива 7 часа на ден. 

4. Модулација на фреквенција (име на сценарио: FQM 9 ЧАСА): според ова сценарио, пумпата 
Југотурбина се користи 9 часа наместо 7 часа, ги намалува проблемите со кавитација и ја подобрува 
енергетската ефикасност поради тоа што не е преоптоварена. Ова бара модулатор на фреквенција, а 
некои од часовите на работа може да паднат надвор од периодот на поевтина струја, што резултира 
со повисоки трошоци за електрична енергија по час. 

За секое од горенаведените сценарија беа тестирани два временски периода: дневна и ноќна работа. За 
некои години, особено раните години, ноќниот распоред е логичен бидејќи 
електричната енергија во овие години е поевтина во текот на ноќта отколку во 
текот на денот. Меѓутоа, за другите, подоцнежните години, дневниот распоред 
резултира со помали трошоци за електрична енергија. Анализата трае од 2021 до 
2045 година и во секоја година и за секое сценарио, дневниот период на работа 
беше избран врз основа на пристап за минимизирање на трошоците, т.е. 
работење на пумпата во континуиран период од 7 или 9 часа со пониски просечни 
трошоци за електрична енергија на час. 

Кост-бенефит анализа (CBA) 
Кога се случува инвестиција за заштеда на енергија, има различни трошоци и придобивки: 
• Трошоците за инвестирање се случуваат на почетокот;  
• Идните трошоци за одржување на технологијата може да се променат како резултат на инвестициите;  
•  Електричната енергија ќе се заштеди во споредба со сегашноста, ова е придобивка. 
 
По проценката на сите овие ставки за сите проверени сценарија, ја пресметуваме нивната сегашна вредност со 
дисконтирање на сите идни вредности на тековната вредност. За ова, ние користиме униформна стапка на 
дисконт за сите ставки за трошоци и придобивки. Откако ќе се пресмета сегашната вредност на сите ставки, 
можеме да ги собереме и да видиме дали планираната инвестиција ќе генерира нето придобивки, т.е. ако 
вкупните придобивки ги надминуваат вкупните трошоци. 



 Во споредба со основното сценарио, секое дополнително сценарио бара инсталација на нова технологија. 
Понудите за цени за овие технологии беа обезбедени од различни добавувачи на технологија. Иако не е 
потребна нова инвестиција за основното сценарио, оригиналната пумпа старее и бара реконструкција во 
догледна иднина. Изработена е проценка на трошоците за реконструкцијата заедно со експертите на ViKNS. 
Според сценаријата „Бајпас + FQM“ и „FQM 9 часа“, беше заклучено дека сегашната пумпа Југотурбина нема 
да се соочи со истото ниво на проблеми со кавитација како во основните сценарија и, следствено, нема да 
бара иста активност за реконструкција. 
Годишните трошоци за одржување на основното сценарио беа проценети врз основа на евиденцијата на 
ViKNS за механички и електрични трошоци за одржување и замена на делови од последните години. За сите 
други сценарија се претпоставуваше дека трошоците за одржување ќе бидат пониски поради посовремените 
технологии и помалата амортизација. 
Претпоставките за инвестиции и трошоци за одржување се вклучени во табелата подолу. Броевите со 
црвено се користат за анализа на чувствителност или стрес тест на нашите главни претпоставки. 

Сценарио  
Трошоци за инвестиции  
вклучувајќи инсталација  

Трошоци за 
одржување (проценет 

годишен просек)  

Основа 
Трошоци за реконструкција 

за 6-10 години, прибл 
50.000 евра (25.000 евра) 

6.000 евра годишно 
(4.000 евра годишно) 

Промена на 
пумпа 

Околу 75.000 евра 
(150.000 евра)  

2.000 евра годишно  

Бајпас + FQM 
Околу 34.000 евра 

(70.000 евра)  
4.000 евра годишно  

FQM 9 часа 
Околу 20.000 евра 

(40.000 евра) 
4.000 евра годишно  

Трошоците за електрична енергија на утврдените сценарија 
може да се пресметаат со множење на моделираната употреба 
на електрична енергија за секој час во годината со 
проектираната цена за истиот час. Разликата во споредба со 
основното сценарио е заштедата на трошоците поради 
помалата употреба на енергија, како што е илустрирано со 
сликата. Во зависност од сценариото и годината, вредноста на 
годишните заштеди е помеѓу 7 и 26 илјади евра. 
Дисконтните стапки користени за CBA беа определени врз 
основа на условите за кредити во Србија, а разгледани беа и 
опциите за заеми од комерцијални банки, како и повластеното 
државно финансирање за „зелени“ инвестиции. 

Годишни проектирани заштеди на трошоците за електрична 
енергија на подрачјето на Срем според сценарио 

комбинации во споредба со основната линија (евра, без 
ДДВ): 

Беше одлучено да се тестираат две каматни стапки: 1% и 3%. Вториот е веројатно горниот крај на разумниот 
опсег за дисконтни стапки, па затоа, ако CBA оствари нето придобивки со каматна стапка од 3%, тогаш 
најверојатно е добра одлука да се спроведе инвестицијата. 
Ја додадовме сегашната вредност на сите ставки за трошоци и придобивки за сите сценарија и потоа ги 
споредивме овие резултати со сегашната вредност на основното сценарио за да видиме дали 
спроведувањето на која било од мерките за заштеда на енергија ќе генерира позитивни финансиски 
приноси. Резултатите покажуваат дека сите три мерки за заштеда на енергија се финансиски атрактивни и 
со попуст од 1% и 3% и повеќето од придобивките се поврзани со заштеда на трошоците за енергија, но 
заштедите на трошоците за одржување се исто така значајни. 
Во зависност од применетата дисконтна стапка и претпоставките за анализата на чувствителноста, сегашната 
вредност на нето придобивките за промената на Пумпата паѓа помеѓу 303 и 550 илјади евра, за Бајпас + 
FKM е помеѓу 260 и 445 илјади евра, а за FKM 9 часа сценарија тоа е во опсег од 253 - 409 илјади евра. Со 
други зборови, ова покажува колкава корист би генерирала мерката откако веќе ќе се покријат оригиналните 

трошоци за инвестиција. Соодветното време на созревање на инвестициите за 
заштеда на енергија е помеѓу 2,2 и 6,3 години. Второто ги одразува најмалку 
атрактивните услови, повисоките каматни стапки и помалку поволните бројки за стрес 
тестот. 
Врз основа на горенаведените наоди, можеме безбедно да препорачаме извршување 
на која било од предложените мерки за заштеда на енергија. 



 Вредноста на зачуваните емисии на CO2 
Исто така, се пресметува и вредноста на заштедите на емисиите на јаглерод, но тоа не е вклучено во CBA, 
бидејќи овој вид на корист не може лесно да се претвори во приходи или намалени трошоци од страна на 
ViKNS. Сепак, вредноста на заштедата на 
јаглерод може да биде важна информација за 
донаторите или владините одлучувачи. 
Сликата ги покажува заштедите на емисии на 
јаглерод диоксид во сценаријата за заштеда 
на енергија, во споредба со основната линија 
(тон/година). 
 
Постои значаен обем на литература што ја 
дискутира вредноста на намалувањето на 
емисиите на јаглерод диоксид. Можеме да ја 
процениме оваа вредност врз основа на 
штетата предизвикана од емисиите 
предизвикани од климатските промени, а 
научниците дошле до различни вредности. 
Алтернативно, можеме да ја искористиме пазарната цена за тон емисии на CO2 од европскиот пазар за 
тргување со емисии. Оваа цена во моментов е околу 50 евра за тон. Иако оваа вредност постојано се менува 
бидејќи е подложна на променлива понуда и побарувачка, таа е поопиплива отколку бројките базирани на 
штета, кои се повеќе теоретски и зависни од изворот, и можат да дадат некои екстремни вредности. Така, се 
одлучивме за бројка од 50 евра за тон, и нашите пресметки покажуваат дека за период од 25 години, 
вредноста на заштедата на емисија на CO2 достигнува помеѓу 110 и 130 илјади евра, во ист опсег или 
повеќе од инвестициските трошоци на посебното сценарио. Ова подразбира дека дури и без да се земат 
предвид нето придобивките од CBA, инвестициите за заштеда на енергија ViKNS се привлечни за општеството. 
Со други зборови, Владата на Србија или државата/организацијата-донатор може да размислат за 
инвестирање во реконструкција за да генерираат соодветно намалување на емисиите на CO2. 
 
Целосниот извештај на англиски јазик е достапен на следниот линк: www.rekk.hu  

http://www.rekk.hu

