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У раду се за снабдевање пумпног постројења анализирају 
електране номиналне електричне снаге у опсегу од 100 kW до 400 
kW у следећим конфигурацијама:

(1) са фиксно (статички) постављеним соларним панелима, 

(2) са панелима за једноосно и 

(3) двоосно праћење Сунца, 

(4) системи који електричну енергију предају само за пумпање 
воде, 

(5) системи који електричну енергију предају за пумпање воде а 
вишак пласирају у дистрибутивну мрежу, и 

(6) системи који потребан део електричну енергију предају 
директно за пумпање а вишак акумулирају и у периодима кад 
нема сунчевог зрачења предају систему за пумпање воде.
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географска ширина 43.719⁰ 
географска дужина 20.637⁰

+
ПРОСТОР

-
• ПОСТОЈЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО
• ДО РЕКЕ У КОТЛИНИ
• НА ПРАВЦУ ВЕТРА СА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА

• „НИЖА“ ОД ИНДИВИДУАЛНО 
ЛОЖЕНИХ ДОМАЋИНСТАВА И 

МАГИСТРАЛЕ



због западних заклона 
оптимални азимут електране 
је -3°





ПРОИЗВОДНОСТ 1 kWp ЗА РАЗЛИЧИТЕ ТИПОВЕ 
ФОТОНАПОНСКИХ ПАНЕЛА

PV-GIS



КАРАКТЕРИСТИКЕ ПУМПНОГ ПОСТРОЈЕЊА

Просечна промена релативне снаге пумпања у току дана. 

100% је просечна дневна снага пумпања која зависи од доба године. 

У случајевима кад је номинална снага електране веће од просечне снаге пумпног постројења јавља се вишак енергије,
који се или складишти у батеријама код хибридних постројења или се предаје електро дистрибутивном систему.
Вишак енергије је рачунат као разлика тренутне снаге фотонапонске електране и потрошње пумпног система и
интеграљен. Тренутна снага је рачуната помоћу података за типичну метеоролошку годину помножених са степенима
корисности система, који зависи од доба дана и интензитета зрачења.



ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

АКТИВНА СНАГА

РЕАКТИВНА СНАГА

ДИСТРИБУТИВНИ 
СИСТЕМ

ФАКТОР СНАГЕ = 0.95

ДИСТРИБУТИВНИ 
СИСТЕМ

РЕАКТИВНА СНАГА

АКТИВНА СНАГА
АКТИВНА СНАГА 60 kW

АКТИВНА СНАГА

ДИСТРИБУТИВНИ 
СИСТЕМ

РЕАКТИВНА СНАГА

АКТИВНА СНАГА = 57 kW
РЕАКТИВНА СНАГА = 18.7 kVAr

ТИПИЧНА ПОТРОШЊА ПОТРОШАЧА СА 
ВЕЛИКИМ БРОЈЕМ ЕЛЕКТРОМОТОРА

У СЛУЧАЈЕВИМА КАД ФОТОНАПОНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ СВУ 
ПРОИЗВЕДЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ПРЕДАЈЕ АКО АКТИВНУ

У СЛУЧАЈЕВИМА КАД ФОТОНАПОНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ СВУ 
ПРОИЗВЕДЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ПРЕДАЈЕ СА ФАКТОРОМ 
СНАГЕ 0.95Ћ

Економски исплативије 
1.79% при садашњем 
тарифном систему у Србији.



ЦЕНА ОПРЕМЕ

1 86,608 2951, 4axis pvPC − = +

2 280, 28 2641,9axis pvPC − = +

Цене система за праћење Сунца



ЦЕНА ОПРЕМЕ
У периоду од 2010. до 2018. године цена ПВ модула се смањила 3 пута док су се у истом периоду трошкови рада и 
одржавања смањили ~2 пута.



РЕЗУЛТАТИ Главна опрема постројења Вредност 

инвестиције

1 Фотонапонски модули - набавка+транспорт 48400

2 Инвертер(и) једносмерна/наизменична струја -

набавка+транспорт 5640

3 Носећа структура модула (темељи, шине и остала

машинска опрема) - набавка+транспорт
13072

4 Проводници, прекидачи, удруживчаи, ормарићи,

бужири, уземљење, систем надгледања, мерни уређаји,

осигурачи и прекидачи, и остала електрична опрема за

подршку фотонапонској електрани. - набавка+транспорт

14448

5 Монтажа електране - машински и грађевински радови 4430

6 Монтажа електране - електрорадови 19787

7 Тестирање, пробни рад и пуштање у рад 3224

8 Пројекат грађевинских радова 402

9 Пројкеат носеће структуре модула 510

10 Електропројекат 2273

11 Надзори електро и машинских радова 679

12 Систем за праћење сунца (структура за ношење и

покретање модула, механички и електрични делови за

покретање и контролу, стеге, завртњи, каблови, сензори,

уземљење,…)

0

13 Батерије - набавка+транспорт 0

14 Непредвиђени трошкови током реализације пројекта 4515

Укупна вредност инвестиције 117379

Специфични трошкови €/W 0.59 

Специфични годишњи трошкови рада и одржавања €/kW
12.24 

Укупни годишњи трошкови рада и одржавања 2,447 

Статички систем називне снаге 200 kWp



СПЕЦИФИЧНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ТРОШКОВИ



ОПТИМАЛНА СНАГА И ТИП ЕЛЕКТРАНЕ



АНАЛИЗА ОСЕТЉИВОСТИ

Анализирани систем је најосетљивији на
вредност инвестиционих трошкова. Угрубо
се може узети да варијација инвестиционих
трошкова за 5% мења прост период
повратка инвестиције за 0.5 година.
Инвестиција је мање осетљива на промену
трошкова рада и одржавања, где се такође
угрубо може рећи да варијација ових
трошкова за 10% мења прост период
повратка инвестиције за 2 месеца.



ЗАКЉУЧАК

• При постојећим ценама електричне енергије исплативо је користити соларне фотонапонске
системе са стационарним и колекторима за једноосно праћење Сунца у постројењима на
средњем напону. Инвестициони трошкови су толико опали да нису потребне субвенционисане
мере за примену ових система у испитиваним условима.

• У зависности од врсте система који се снабдева електричном енергијом и његовог дневног
профила захтеване електричне постоји оптимална номинална снага фотонапонског система.
Она је у случају испитиваног пумпног постројења већа од његове максималне номиналне снаге
због различитог интензитета сунчевог зрачења у току дана. Колико инсталирана снага треба да
буде већа од потребне зависи, пре свега, од цене по којој се продају електродистрибутивној
мрежи вишкови произведене електричне енергије.

• При постојећем тарифном систему најисплативије је предавати сву произведену електричну
енергију снабдеваном систему као активну.

• Системи који предвиђају акумулацију електричне енергије, тзв. хибридни системи, су
неисплативи. Разлог су додатна улагања у акумулаторе и инвертере који због кратких радних
векова изискују високе трошкове рада и одржавања.

• У поређењу са системима са стационарним панелима и панелима са једноосним праћењем,
системи са двоосним праћењем Сунца су економски неисплативи.

• Системи са статичким и панелима са једноосним праћењем Сунца су приближно исте
исплативости.

• Инвестиције у ове системе су најосетљивије на вредност инвестиционих трошкова.


