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Датум: 23.12.2019. 

Послати на адресу: aers@aers.rs  
*НАПОМЕНА – За правна лица обједињене примедбе слати преко кабинета 
законског заступника правног лица 

ОПШТЕ И КОНЦЕПТУАЛНЕ ПРИМЕДБЕ 
 

Р.б. ПРИМЕДБА / КОМЕНТАР 

1 

Верзија Плана развоја ОПС  која је на јавном увиду мора бити коригована у складу са договором који је постигнут између ОДС и ОПС на састанцима који 
су одржани 03.10.2019, 04.10.2019. год. са темом усагласавање  инвестиционих и развојних пројеката у плановима ОПС и ОДС. 

Одговор: Године пројеката повезивања имплементиране у текст Плана развоја преносног система за период 2020-2029 биће ажуриране у складу са 
Записником везаним за усаглашавање развојних и инвестиционих пројеката повезивања ОПС и ОДС. 

2 

Планом нису обухваћени сви објекти ЕПС Дистрибуције који су тренутно у изградњи - недостају:  

-ТС 110/35/10 kV Прибој (планирани завршетак радова у 2020) и  

-ТС 110/35/10 Ужице 2 (планирани завршетак радова у 2021).  

Оба објекта се виде само у  прилогу - Таб.Д. 6.11: Струје кратких спојева у режиму зимског максимума и летњег минимума (и то за период од 2024. 
године). 

Одговор: За пројекат повезивања ТС Ужице 2 предвиђене активности су незнатне и биће сагледане кроз редовно одржавање преносне мреже, јер је 
повезни вод за ову трансформаторску станицу изграђен у току 80-их година XX века. За ТС 110/35/10 kV Прибој, утврђено је да далековод број 1172 ХЕ 
Потпећ – ТС Прибој 2 (постојећи далековод 110 kV који тренутно ради под 35 kV), а на који је предвиђено повезивање ТС 110/35/10 kV Прибој, није у 
власништву ЕМС АД, па, самим тим, за њега није могуће планирати икакве инвестиционе активности. Узевши у обзир чињеницу да ЕМС АД ни за једно од 
ових повезивања неће планирати инвестиције, није сматрано неопходним да се иста описују у тексту, при чему је потребно напоменути да су обе 
наведене трансформаторске станице присутне у симулационим моделима за одговарајуће временске хоризонте. 
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АЕРС  -  Јавна консултација о предлогу акта 
Документ:  План развоја преносног система  ЕМС АД 

за период 2020.-2029. 

Примедбе даје*:  ОДС ЕПС Дистрибуција 
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ПРИМЕДБЕ ПО ЧЛАНОВИМА 
 

Р.б. 
Примедба на 

члан/тачку/став 
(страна) 

Треба да гласи 
Напомена предлагача  

(шта се постиже предложеном променом) 

1 

тачка 10.2.2  

(Стр.104 и 105 ) 

 

-          Повезни вод за ТС 110/35 kV Деспотовац 
                         

o   пише 2025 

o   усаглашено након 2024 

  

-          Повезни вод за ТС 110/20 kV 
Коцељева                               

o   пише 2023 

o   усаглашено након 2021  

  

-          Повезни вод за ТС 110/20 kV Нови Пазар 
3                          

o   пише 2024 

o   усаглашено након 2024  

  

-          Повезни вод за ТС 110/35 kV Горњи 
Милановац 2                          

o   пише 2021 

o   усаглашено 2023 

Потребно је унети године које су усаглашене на заједничком 
састанку између представника ОПС-а и ОДС-а  

Одговор: Године пројеката повезивања биће ажуриране у складу са 
Записником везаним за усаглашавање развојних и инвестиционих 
пројеката повезивања ОПС и ОДС. 



2. 

 

  

-          Повезни вод за ТС 110/35kV Варварин, ТС 
110/10kV Трстеник 2, ТС 110/10 kV Брус, ТС 
110/35 kV Параћин 4, ТС 110/x kV 
Мионица                

o   пише 2029 

o   усаглашено након 2024 

  

-          Повезни вод за ТС 110/10 kV Чачак 
4                      

o   пише 2024 

o   усаглашено након 2024 

  

-          Повезни вод за ТС 110/35/10 kV 
Ушће                   

o   пише 2021 

o   усаглашено 2022 

 

2 

члан 10.5.3 

(Стр.109) 

- Увођење ДВ 110 kV TE Moрaвa - TС Jaгoдинa 4 
у ТС Јагодина 3                 

o   пише 2022 

o   усаглашено 2023 

 

Потребно је унети године које су усаглашене на заједничком 
састанку између представника ОПС-а и ОДС-а. 

Одговор: Године пројеката повезивања биће ажуриране у складу са 
Записником везаним за усаглашавање развојних и инвестиционих 
пројеката повезивања ОПС и ОДС. 

3 
 

Д.1.2 ПРОЈЕКТИ 

-          Повезни вод за ТС 110/35 kV Деспотовац            Потребно је унети године које су усаглашене на заједничком 
састанку између представника ОПС-а и ОДС-а  
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ПОВЕЗИВАЊА ОБЈЕКАТА 
ОДС НА ОПС У 
РАЗВОЈНОЈ ФАЗИ 
(Стр.205-210)) 

o   пише 2025 

o   усаглашено након 2024  

  

-          Повезни вод за ТС 110/20 kV Коцељева               

o   пише 2023 

o   усаглашено 2021 

  

-          Повезни вод за ТС 110/20 kV Нови Пазар 3          

o   пише 2024 

o   усаглашено након 2024 

  

-          Повезни вод за ТС 110/35 kV Горњи 
Милановац 2          

o   пише 2021 

o   усаглашено 2023 

  

  

-          Повезни вод за ТС 110/35kV Варварин, ТС 
110/10kV Трстеник 2, ТС 110/10 kV Брус, ТС 
110/35 kV Параћин 4, ТС 110/x kV 
Мионица                

o   пише 2029 

o   усаглашено након 2024 

Одговор: Године пројеката повезивања биће ажуриране у складу са 
Записником везаним за усаглашавање развојних и инвестиционих 
пројеката повезивања ОПС и ОДС. 
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-          Повезни вод за ТС 110/10 kV Чачак 
4                      

o   пише 2024 

o   усаглашено након 2024 

  

-          Повезни вод за ТС 110/35/10 kV 
Ушће                   

o   пише 2021 

o   усаглашено 2022 

 

4 

Стр. 105 и 217 2023. Повезни вод за ТС 110/20kV Пландиште. Пројекат преместити у 
инвестициону фазу. Потребно је унети године које су 
усаглашене на заједничком састанку између представника 
ОПС и ОДС. 

Одговор: Године пројеката повезивања биће ажуриране у складу са 
Записником везаним за усаглашавање развојних и инвестиционих 
пројеката повезивања ОПС и ОДС. 

5 

Стр. 105 након 2024. (2027.) Повезни вод за ТС 110/20 kV Нови Сад 8. Потребно је унети 
године које су усаглашене на заједничком састанку између 
представника ОПС и ОДС. 

Одговор: Године пројеката повезивања биће ажуриране у складу са 
Записником везаним за усаглашавање развојних и инвестиционих 
пројеката повезивања ОПС и ОДС. 

6 
Стр. 105 и 218 2022. Повезни вод за ТС 110/20 kV Панчево 6. Пројекат преместити у 

инвестициону фазу. Потребно је унети године које су 
усаглашене на заједничком састанку између представника 



5. 

 

ОПС и ОДС. 

Одговор: Године пројеката повезивања биће ажуриране у складу са 
Записником везаним за усаглашавање развојних и инвестиционих 
пројеката повезивања ОПС и ОДС. 

7 

Стр. 105 након 2024. (2025.) Повезни вод за ТС 110/20 kV Беочин. Потребно је унети године 
које су усаглашене на заједничком састанку између 
представника ОПС и ОДС. 

Одговор: Године пројеката повезивања биће ажуриране у складу са 
Записником везаним за усаглашавање развојних и инвестиционих 
пројеката повезивања ОПС и ОДС. 

8 

Стр. 123 2022. План развоја - ТС 110/20 kV Панчево 6. Потребно је унети године 
које су усаглашене на заједничком састанку између 
представника ОПС и ОДС. 

Одговор: Године пројеката повезивања биће ажуриране у складу са 
Записником везаним за усаглашавање развојних и инвестиционих 
пројеката повезивања ОПС и ОДС. 

9 

Стр. 123 2023. План развоја - ТС 110/20 kV Пландиште. Потребно је унети године 
које су усаглашене на заједничком састанку између 
представника ОПС и ОДС. 

Одговор: Године пројеката повезивања биће ажуриране у складу са 
Записником везаним за усаглашавање развојних и инвестиционих 
пројеката повезивања ОПС и ОДС. 
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