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Апстракт-У овом мастер раду дат је Идејни 
пројекат једне мале хидроелектране. Мастер 
рад Идејни пројекат мале хидроелектране 
конципиран је у четири поглавља. Даје кратак 
осврт на водени потенцијал и ресурсе које 
располазе наса земља. Затим се надовезује на 
Воду као обновљиви ресурс у производњи 
електричне енергије кроз технички опис 
карактеристика хидроелектрана. Дат је и 
преглед поступка од идејног дела до 
грађевинских дозвола за изградњу Мини 
хидроелектране. А у задњем поглављу и пример 
идејног пројекта једне мале хидроелектране.  

 
Кључне речи – Вода; Водени потенцијал; Ресу-
рс; Мала хидроелектрана; Енергија   

 

1. УВОД 

Вода представља један од најважнијих обно-
вљивих ресурса на земљи. Без ње неби имало 
живота на земљи нити би се могао да одвија 
било који животни циклус на њој. Као вазан 
ресур у нашој земљи користи се за производњу 
електричне енергије, као ресурс у облику 
геотермалне енергије. У систему наводњавања 
повећава учинак у пољопривредној производњи 
скоро дупло што је значајна чињеница,мада је 
искоришћеност тог потенцијала још увек мала. 
У производњи електричне енергије вода има 
удео од око 30 % инсталисане снаге у облику 
Хидроелектрана, а могућношћу повећања истога 
преко мини хидроелектрана на великом броју 
локација широм земље. Водени потенцијал има 

велики значај и у транспортном саобраћају 
земље. Река Дунав представлја велики поте-
нцијал за водени транспотни саобраћај наше 
земље. И тај ресур који поседује река Дунав није 
у потпуности искоришћен. Овим мастер радом 
узети су у разматрање ти аспекти воде као 
ресурса, тренутно стање  и могућности које могу 
бити искоришћени а који би и те како утицали 
на развој привреде наше земље. [1] [2] 

 
2. ВОДА КАО РЕСУРС 

 
Вода представља најраспрострањенију мате-

рију у природи. Она покрива земљину површину 
и учествује у природним процесима, за њом има 
потребу сав живи свет. Утврђено је да се од 
кише пале на земљину површину у атмосферу 
путем испаравања враћа 62 % [1] воде чиме се 
одвија хидролошки циклус јако битан за живот 
на земљи. Све већи недостатак квалитетних вода 
представља већ сада лимитирајући фактор еко-
номског и социјалног развоја појединих области 
и региона. Укупно расположиве воде на тери-
торији Србије износи 3178662 милиона метара 
воде од чега су 91 % транзитне, а свега 9% со-
пствене воде. [6,7] 
ТАБЕЛА 1. Структура расположивих вода у 
Србији [4] 

Србија (88 361km2) Q 
(m3/s) 

W 
(мил.m3) 

h 
(mm/god)

Укупно рас.воде 5672 178662 2022 

Транзитне воде 5163 162635 1841 

Сопствене воде 509 16027 181 

 



Однос транзитних и сопствених вода је 1: 
9,86, воде које постоје унутар наше територије 
чине само 10 % транзитних вода, што је крајње 
неповољно. Све реке Србије припадају сливови-
ма трију мора:Јадранско море, Егејско море и 
Црно море. Површина Црноморског слива у 
Србији је највећа, покрива површину од 81.261 
km2 или 92 % територије Србије. Тиса, Сава, 
Велика Морава, Дрина су реке које се преко 
Дунава уливају у Црно море. [4,5,6] 

Јадрански слив у Србији захвата површину 
од 4.500 km2 или 5% од површине Србије. 

Егејски слив у србији захвата најмању 
површину од 2650 km2 што је свега 3 % од 
територије Србије. Овај слив обухвата слив 
трију река Лепенац, Пчиња и Драговиштица. 

Просторна и временска неравномерност 
сопствених водених ресурса у Србији намеће 
питање решавања водоснабдевања углавном 
кроз израду акумулационих базена и њихову 
концентрацију по регионалним системима. [4]   

 
3. ВОДА КАО ОБНОВЉИВИ РЕСУРС ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ 

 
Вода је најпоузданији и најекономи-

чнији обновљиви извор енергије. Посматрано у 
светским оквирима, у укупној производњи 
електричне енергије хидроелектране учествују 
са око 19%.  

Мада сам концепт није нов, масовна 
изградња малих ХЕ је нова појава. Примера 
ради, у Кини је изграђено 43 000 малих ХЕ, 
укупне инсталисане снаге 19000 МW. Користе 
се за основно или резервно напајање мањег 
броја потрошача. Мале ХЕ имају своје 
предности и своје недостатке.  

Предности су: 
 Мале ХЕ су веома поуздане и еластичне у 

раду. Однос профита оствареног током 
експлоатационог периода и укупних тро-
шкова је веома повољан. Просечан период 
отплате средстава уложених у изградњу 
мале ХЕ је, у просеку, (2-4) god/kW. 

 Имају веома дуг период експлоатације. 
Грађевински елементи (брана и зграде) 
могу да раде око 100 година, уз минималан 
степен одржавања. Такође, изградња ових 
елемената је релативно јевтина. Од тре-
нутка израде пројекта до тренутка заврше-

тка изградње мале ХЕ потребно је до 2 
године. 

 Мале ХЕ могу да раде без сталних посада и 
да се контролишу даљински. 

 Електрична опрема која се уграђује у мале 
ХЕ је лако уградива и заменљива, са кра-
тким периодима накнадне испоруке. 

Мане малих ХЕ су: 
 Могу да имају значајан утицај на екологију 

места где се граде. 
 Ако се граде са браном може доћи до 

поремећаја репродуктивног циклуса риба 
или, чак, њиховог угинућа. Такође, дешава 
се да јата риба буду уништена проласком 
кроз обртно коло турбине. 

 Пропуштање воде кроз преливне елементе 
може да узрокује презасићење воде 
гасовима из ваздуха што, такође, може да 
поремети рибљу популацију. 

 Постојање резервоара или акумулације 
доводи до „раслојавања" акумулиране воде. 
Горњи слојеви су топлији од доњих, што 
узрокује да у доњим слојевима буде мање 
кисеоника, тако да долази до уништења 
биљног и животињског света. 

 Крчење шума на терену око хидроелектране 
доводи до појаве клизишта, што може да 
изазове промену тока текућих вода. 
Проточна мала ХЕ користи проток 

расположив у датом тренутку. Пошто нема аку-
мулиране воде, произведена снага се мења са 
променом протока. Ако вредност протока опа-
дне испод минималног нивоа потребног за рад 
производња електричне енергије се прекида. 

Изградња већих акумулација у склопу 
малих ХЕ, што би омогућило дугорочно плани-
рање погона, није економски оправдана. Међу-
тим, ако је акумулација већ изграђена из неких 
других разлога (асанација бујица, наводња-
вање, обезбеђивање напајања насеља водом, 
рекреативне активности) може се обезбедити 
производња електричне енергије, уз поштовање 
примарне намене акумулације и дотока воде. 

Пројекат изградње мале ХЕ представља 
резултат сложеног итеративног поступка, то-
ком кога се разматрају еколошки аспекти и 
различита техноло шка решења. За све разма-
тране опције спроводи се техничко-економска 
анализа. [1,2,3,4] 

Мада није једноставно дати детаљан посту-
пак процене свих могућих опција, може се дати 



листа основних корака које треба предузети 
пре процене да ли ће се за неку варијанту ради-
ти детаљна анализа (студија изводљивости). 

Листу анализа које треба спровести чине: 
 
 тополошка и геоморфолошка студија 

локаеије за изградњу ХЕ; 
 процена водног потенцијала и могуће 

производње; 
 избор локације и основне конфигурације 

мале ХЕ; 
 избор турбина, генератора и система за 

регулацију; 
 процена утицаја мале ХЕ на екосистем и 

мере за њихово ублажавање; 
 економска процена пројекта и 

обезбеђивање фмансијских средстава; 
 административна процедура за добијање 

потребних дозвола. 
 

Цена изградње мале ХЕ зависи од: 
 

 типа мале ХЕ (са или без бране, проток, 
дужина цевовода), 

 инсталисане снаге и броја генератора, 
 искористивог пада, 
 капацитета акумулације, 
 локације (конфигурација терена, дужина и 

висина насипа, хидролошки услови, цена 
земљишта, удаљеност од постојеће мреже). 

 
 

4. ОД ИДЕЈЕ ДО ГРАЂЕВИНСКЕ 
ДОЗВОЛЕ ЗА МХЕ 

 
Обновљиви извори енергије и Мале 

хидроелектране, као њихов атрактивни део, у 
нашој јавности су представљенини на неаде-
кватан начин. Представљени су тако да су 
многи у томе видели несвакидашњу шансу за 
велики бизнис, неки су видели шансу да део 
природних ресурса немилосрдно приграбе се-
би, неки су добили идеју да своје тешко тржи-
шно привређивање преточе у стабилно и лаго-
дно. Разни имаоци новца су видели шансу да 
свој иметак претворе у стабилан, дугорочан и 
континуалан и надасве господствен, узвор до-
бре зараде.  

Прва је до добијања грађевинске дозволе и 
представља прибављање административно 
техничке документације и припрему градње. 
Ангажује до 15% укупне цене градње, и са 

њеним успешним завршетком нестаје скоро 
свака сумња у коначни резултат.  

Уједно то је и задњи моменат за инве-
ститора када су „све карте на столу" на основу 
чега се доноси одлука о реализацији друге 
етапе пројекта на терену, тј. о инвестирању 
преосталих 85% средстава у непосредну 
градњу МХЕ. 

У оквиру реализације прве етапе: 

 Треба формирати фирму, носиоца свих 
активности на реализацији постављеног 
циља, као независан тржишни субјект, који 
ће се бавити само том делатношћу, (у да-
љем тексту „Инвеститор"). 

 Извршити избор локације на којој ће се 
градити МХЕ. (Локација МХЕ се овде треба 
схватити као одабрани хидропотенцијал а 
не као микро локација објекта машинске 
зграде или других објекета). Избор може 
бити у оквиру постојећег катастра МХЕ или 
било која локација која има одређени 
хидропотенцијал, значајан да би се 
наставило са његовом детаљнијом анализом 
и припремом. 

 На бази Идејног решења МХЕ од надле-
жног оператора дистрибутивног система се 
прибавља Мишљење о могућности прикљу-
чења МХЕ на мрежу. 
 На урађену Хидролошку студију се 

прибавља Мишљење РХМЗ - а, које 
представља институционалну верификацију 
хидрологије на предметној локацији. 

 Паралелно са претходним сктивностима 
прибавља се Мишљење ЈП Србијаводе, на 
бази Идејног решења МХЕ и остале пратеће 
документације, према уходаној процедури. 

 Од пословне банке, прибавља се Изјава о 
бакарској подршци градњи МХЕ. Овај 
документ је потребан у поступку добијања 
Енергетске дозволе или Мишљења 
надлежног министарства, ако је снага 
електране мања од 1МW. 

 Процедура прибављања енергетске дозволе 
(само за снаге МХЕ веће од 1 МW) захтева 
израду Елабората о изградњи МХЕ, који 
садржи проширену верзију Идејног решења 
допуњену са додатком анализе могућих 
утицаја МХЕ на животну средину, фина-
нсијске анализе пројекта, описом орга-
низационих и кадровских могућности реа-
лизације пројекта и освртом на последице у 



случају престанка рада или поновног 
стављања у функцију предметног објекта. 

 На бази елабората о изградњи, прику-
пљених мишљења надлежних институција, 
изјаве банке о праћењу пројекта, и других 
пратећих докумената прибавља се Решење 
о енергетској дозволи од Министарства 
рударства и енергетике. 

 Важан, посебо компликован и често 
пресудан део припреме локације за градњу 
чине Имовински односи. За градњу МХЕ у 
том смислу потребно је обезбедити дово-
љно велику парцелу за изградњу Машинске 
зграде МХЕ (најчешће је то око 5 ари, мада 
је добро за потребе извођења радова, 
лагеровања опреме и материјала имати на 
располагању и већи простор). 

 Имовински односи практично представљају 
кључни предуслов, без чијег успешног 
решења нема смисла даље припремање 
локације за градњу. 

 Успешно решени имовински односи, идејно 
решење МХЕ, копија плана парцеле и 
неколико пратећих докумената су довољни 
за покретање поступка за добијање локаци-
јске дозволе. 

 На бази претходно прибављеног 
„Мишљења ЈП Србијаводе" и „Мишљења 
РХМЗ-а" прибављају се Водни услови од 
надлежног министарства. 

 Од надлежног оператора система прибавља-
ју се Услови за прикључак МХЕ на еле-
ктроенергетски систем, такође на бази 
претходног мишљења. 

 Пожељно је а некада и неопходно добити 
услове од институција , установа и Јавних 
предузећа као што су „Телеком Србије", 
„Путеви Србије", „Војска Србије", 
„Железнице србије", „Локална комунална 
организација" и других који имају утицаја 
на услове градње МХЕ на предвиђеној 
локацији. 

 Посебна пажња се мора обратити на Услове 
Заштите животне средине. МХЕ прото-
чног типа су објекти који имаји најмањи 
штетан утицај на животну средину. 

Да би Инвеститор био сигуран да еколошки 
услови градње нису елиминишући или не 
захтевају неприхватљив трошак, пожељно је 
већ у овој фази пројекта прибавити  
 Мишљење надлежног ресора локалне 

самоуправе за послове екологије и 
заштите животне средине. 

 Чeсто се на ширем простору одабране 
локације, могу налазити значајни 
споменици културе, који захтевају неку 
врсту заштите, па се мора прибавити и 
одговарајуће Мишљење надлежног завода 
за заштиту споменика културе. [9,10,11] 

 Ако постоји просторни план, као плански 
основ и у њему предвиђена предметна 
МХЕ, уз прикупљене претходно поменуте 
услове, обезбеђени су предуслови за 
добијање Локацијске дозволе. 
 Добијањем локацијске дозволе 

остварен је предуслов за припрему 
недостајућих техничких подлога и 
почетак израде техничке 
документације - пројектовања. 

 Важну техничку подлогу чини 
Елаборат о геодетским радовима. 
Елаборат мора да садржи детаљне 
геодетско - топографске снимке 
нанете на реалну карастарску 
подлогу. 
 

 Ако се граде са браном може доћи до 
поремећаја репродуктивног циклуса риба 
или, чак, њиховог угинућа. Такође, дешава 
се да јата риба буду уништена проласком 
кроз обртно коло турбине. 

 Пропуштање воде кроз преливне елементе 
може да узрокује презасићење воде 
гасовима из ваздуха што, такође, може да 
поремети рибљу популацију. 

 Постојање резервоара или акумулације 
доводи до „раслојавања" акумулиране воде. 
Горњи слојеви су топлији од доњих, што 
узрокује да у доњим слојевима буде мање 
кисеоника, тако да долази до уништења 
биљног и животињског света. 

 Крчење шума на терену око хидроелектране 
доводи до појаве клизишта, што може да 
изазове промену тока текућих вода. 

 Целина-компоненте које се користе у малим 
ХЕ су: 
 уређаји за усаглашавање брзине обртања 

турбине са захтеваном брзином обртања 
генератора; 

 контролни вентили за подешавање дотока 
воде у турбине; 

 заобилазни цевовод (канал) и контролни 
уређаји, ако су потребни; 

 релејна заштита и контролни системи; 



 електрично постројење са кућним тра-
нсформатором и трансформатором за 
прикључење на мрежу; 

 системи за осветљење и грејање и резе-
рвно напајање заштитних уређаја; 

 систем са расхладном водом и систем за 
подмазивање, ако је потребан; 

 систем за вентилацију; 
 телекомуникациони уређаји, противпожа-

рни и сигурносни системи.  
Мале ХЕ могу бити: 

a)   проточне (без постојања акумулације), 
б)  са недељном акумулацијом воде. У ову 

групу спадају мале ХЕ са великим падом и 
назначеном снагом већом од 1 МW и 

ц)  са вишенедељном акумулацијом воде. Ако 
за горњу границу назначене снаге усвојимо 
вредност од 10 МW , практично, нема ма-
лих ХЕ са вишенедељном акумулацијом 
воде. 

 
5. ЦЕНА КОШТАЊА ИЗГРАДЊЕ МХЕ 
 

Мада није једноставно дати детаљан 
поступак процене свих могућих опција, може 
се дати листа основних корака које треба 
предузети пре процене да ли ће се за неку 
варијанту радити детаљна анализа (студија 
изводљивости). 

Листу анализа које треба спровести чине: 
 тополошка и геоморфолошка студија 

локаеије за изградњу ХЕ; 
 процена водног потенцијала и могуће прои-

зводње; [5,6,7] 
 избор локације и основне конфигурације 

мале ХЕ; 
 избор турбина, генератора и система за ре-

гулацију; 
 процена утицаја мале ХЕ на екосистем и 

мере за њихово ублажавање; 
 економска процена пројекта и обезбеђива-

ње фмансијских средстава; 
 административна процедура за добијање 

потребних дозвола. 
 
Цена изградње мале ХЕ зависи од: 
 типа мале ХЕ (са или без бране, проток, 

дужина цевовода), 
 инсталисане снаге и броја генератора, 
 искористивог пада, 
 капацитета акумулације, 

 локације (конфигурација терена, дужина и 
висина насипа, хидролошки услови, цена 
земљишта, удаљеност од постојеће мреже). 

 
Примера ради, навешћемо упрошћени про-

рачун цене изградње мале ХЕ назначене снаге 
32 kW, назначеног протока 2,5 m3/s и нето-пада 
3m . Изградња бране, дужине 40m и висине 4m 
,кошта око 6500 €. За остале радо ве са бето-
нирањем (51m3 бетона и око 4000 kg челичне 
арматуре) плаћено је 7200 €. Набавка и монта-
жа турбине, генератора, аутоматике и осталог 
прибора коштали су 55900 €, тако да је укупна 
цена изградње мале ХЕ износила: 6500 + 7200 
+ 55900= 69600 €. Ако претпоставимо да сте-
пен оптерећења електране износи 0,7, годишња 
производња електричне енергије биће: 
8760h·32kW·0,7= 196224 kWh. Ако усвојимо 
вредност стимулативне цене произведене еле-
ктричне енергије од 0,07 €/kWh годишњи 
приход биће 13735,68 €, односно приближан 
период отплате инвестиције биће око 5 година. 

Пример је изградња мале ХЕ у Канади, 
инсталисане снаге 6 MW, инсталисаног прото-
ка 6,1 m3/s,и нето-пада 114,2 m. Генератор се 
покреће Францисовом турбином. Брана је ни-
ска, дужина цевовода од водозахвата до маши-
нске зграде је 1300 m , а дужина надземног во-
да којим је електрана при-кључена на мрежу је 
око 2 km. Укупна инвестиција у канадским 
доларима дистиже вредност 16262000 $.  

Ако за каматну стопу усвојимо вредност од 
3% годишње, садашња вредност ове суме 
новцаје 16 262 000 · 1,0310 = 21 856 128 $ = 152 
993 006 , односно јединична цена изградње ове 
ХЕ је 2550 €/kW. [4,5,6] 

Ставка Набавка машина обухвата куповину 
турбине, уређаја за подешавање брзине, 
генератора и контролних водених вентила. 
Генерално посматрано, машине за електране са 
великим падом су јевтиније од машина за 
електране са малим падом сличне снаге. У 
електранама са великим падом потребно је 
пропустити мању количину воде него у еле-
ктрани са малим падом за исту снагу. Такође, 
турбине у њима се, често, могу директно 
прикључити на генератор, без примене уређаја 
за подешавање брзине. 

Под ставком Грађевински радови мисли се 
на изградњу водозахвата, преграда, постројења 
за обраду воде, канала или цевовода за довод 
воде у турбину, машинске зграде и одвода 
воде. Вредност ових радова веома зависи од 



локације мале ХЕ. На местима са великим 
падом највише ће коштати изградња цевовода, 
док ће на местима са малим падом, најверова-
тније, најскупља бити изградња водозахвата, 
преграде и канала. [7] 

Ставка Електрични радови обухвата монта-
жу контролних плоча и табли, ожичење, наба-
вку енергетског трансформатора и повезивање 
електране на мрежу. Ови трошкови првенстве-
но зависе од назначене снаге електране и од 
удаљености електране од мреже. 

 
 

6. ЗАКЉУЧАК 
 

Обновљиви извори енергије и Мале 
хидроелектране, као њихов атрактивни део, у 
нашој јавности су представљенини на 
неадекватан начин. Представљени су тако да 
су многи у томе видели несвакидашњу шансу 
за велики бизнис, неки су видели шансу да 
део природних ресурса немилосрдно приграбе 
себи, неки су добили идеју да своје тешко 
тржишно привређивање преточе у стабилно и 
лагодно. Разни имаоци новца су видели шансу 
да свој иметак претворе у стабилан, дугорочан 
и континуалан и надасве господствен, узвор 
добре зараде. Постоје карактеристичне 
пролазне и контролне тачке у реализацији 
пројекта, које на неки начин означавају да је 
један целовити део послова урађен, да је 
потребно преиспитување резултата и 
планирање даљих активности. Процес 
изградње МХЕ се може поделити у две етапе 
које се суштински разликују. Прва је до 
добијања грађевинске дозволе и представља 
прибављање административно техничке 
документације и припрему градње. Ангажује 
до 15% укупне цене градње, и са њеним 
успешним завршетком нестаје скоро свака 
сумња у коначни резултат.  

Уједно то је и задњи моменат за 
инвеститора када су „све карте на столу" на 
основу чега се доноси одлука о реализацији 
друге етапе пројекта на терену, тј. о 
инвестирању преосталих 85% средстава у 
непосредну градњу МХЕ. 

Полазни и уобичајени концепт који се 
намеће у реализацији проточних МХЕ, снага 
мањих од 2 МW, је концепт кога чине : 
водозахват, водни објекти за пречишћавање 
воде, деривациони цевовод са просечним 
падом око 1,5 промила, водна комора са 

функцијом водостана и затварачница, цевовод 
под притиском, машинска хала са агрегатима 
и пратећом опремом и на крају излазна вада. 

На тржишту, које се почиње 
формирати и код нас, појављује се тржишна 
вредност Грађевинске дозволе која постаје 
легални предмет промета у трговони измађу 
продаваца интелектуалних услуга ове врсте и 
инвеститора који желе купити готову 
грађевинску дозволу. Цена, која се 
незванично помиње, је око 300.000 еура по 
мегавату инсталисаних капацитета, и она је 
већа, скоро два пута од непосредних реалних 
трошкова. Спремност купаца да плате такву 
цену само говори у прилог да се у добијање 
Грађевинске дозволе утроши много 
немерљиве енергије, рада, знања, 
стрпљења,вештине и надасве упорности.  

Квалитетно одрађена прва етапа у 
реализацији МХЕ, недвосмислено олакшава 
извођење радова у оквиру друге етапе. Пажња 
инвеститора и пројект менаџера се усмерава 
на друге проблеме, као што су уговарање 
послова, динамички план реализације, 
контрола квалитета радова и оптимално 
финансирање пројекта. 
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