РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 312-2194/18-V
Датум: 25. децембар 2018. године
Крагуј евац
Градско веће, на основу члана 2. тачка 33. Одлуке о Градском већу (''Службени
лист града Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст) и члана 36. став 7. Пословника о
раду Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'', број 23/16), на седници одржаној
25. децембра 2018.године, доноси

ЗАКЉУЧАК
I Прихвата се Акциони план за превазилажење проблема у снабдевању топлотном
енергијом града Крагујевца, који је Градском већу поднело Друштво са ограниченом
одговорношћу за производњу енергије и флуида и пружање услуга ''Енергетика'' д.о.о.
Крагујевац, број 4040 од 24.12.2018. године, којим су утврђене краткорочне и дугорочне
мере које ће омогућити трајно решавање проблема одлагања пепела и шљаке које настају
при производњи топлотне енергије матичне котларнице која као енергент користи угаљ,
супституцијом односно преласком са чврстог горива (угаљ) на гас.
II Реализацију Акционог плана из поглавља I овог закључка спроводи ''Енергетика''
д.о.о. сопственим средствима.
Енергетика д.о.о. , чији је оснивач Република Србија, обавезна је да спроводи
све процедуре и прибавља потребне сагласности преко надлежног Министарства и
других државних органа ради реализације акционог плана у складу са законом.
III Обавезује се ''Енергетика'' д.о.о. да доставља Градском већу, преко Градске
управе надлежне за заштиту животне средине шестомесечни и годишњи извештај о
предузетим мерама и активностима.
Образложење
Правни основ за доношење овог закључка садржан је у одредбама члана 2. тачка
33. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15-пречишћен
текст) и члана 36. став 7. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града
Крагујевца'', број 23/16) којима је прописано да Градско веће обавља и друге послове у
складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима као и да

закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога,
утврђује ставове о томе, како и на који начин треба убудуће поступати у појединачним
питањима, односно стварима, иницира доношење одлука, односно другог општег и
појединачног акта.
''Енергетика'' д.о.о. Крагујевац доставила је Градском већу Акциони план за
превазилажење проблема у снабдевању топлотном енергијом града Крагујевца, који је
донео директор привредног друштва, да би се обезбедило несметано снабдевање
топлотном енергијом грађана, привредних и друштвених субјеката на територији града
Крагујевца.
Енергетика д.о.о. је привредно друштво чији је оснивач Република Србија, коме је Град
поверио обављање комуналне делатности снабдевања топлотном енергијом купаца на
територији града Крагујевца. Исто снабдева
топлотном енергијом укупно 21.523
потрошача ( домаћинстава, потрошаче из области привреде и друштвених делатности:
вртићи, школе, факултети, здравствене установе). Такође, врши испоруку електричне
енергије привредном друштву ''Застава оружје'' а.д. које је од стратешког значаја за
Републику Србију и наменску индустрију.
Енергетика д.о.о чини напоре да обезбеди квалитет и редовност у обављању комуналне и
других делатности од општег интереса, ангажовањем високих финансијских средстава,
неопходних за ремонт опреме и одржавање система. Од шест котларница, само највећа
шеста, као енергент користи угаљ, што проузрокује настанак пепела и шљаке. Пепео и
шљака су класификовани у неопасан отпад, индексних бројева : пепео-10 01 02 и шљака 10 01 01. Од грејне сезоне 2017/2018 , Енергетика је због попуњености капацитета на
депонији Јовановац, на основу акта Градског већа депоновала пепео и шљаку на градској
комуналној депонији Јовановац. Решењем главног инспектора од 1.11.2018.године,
забрањено је одлагање пепела и шљаке на депонији Јовановац, тако да је предузеће
било принуђено да изврши депоновање пепела и шљаке у фабричком кругу, где је
одложено цца 3000-3500 тона пепела, тако да више нема капацитета за одлагање.
Локација на којој се тренутно пепео налази је неадекватна из више разлога. Постоји
могућност да услед атмосферских падавина пепео продре у кишну канализацију, која се
улива у реку Лепеницу, а пепео се под утицајем ветра разноси по читавом граду што све
утиче на укупну еколошку ситуацију. Енергетика нема могућности да финансира предају
пепела и шљаке овлашћеним депонијама неопасног отпада, јер висока средства у
одржавање система, затечени ниво цена и наплата то не дозвољавају. Оквирно
потребна средства су око 1.000.000 евра по сезони.
После заједничког састанка који је одржан у просторијама Скупштине града са
представницима Министарства заштите животне средине, републичке Привредне коморе,
са представницима Града, Енергетике д.о.о. и ЈКП Шумадија Крагујевац, указано је на
неопдходност за израдом Акционог плана којим ће се утврдити мере и рокови у којима ће
се превазићи проблем одлагања пепела и шљаке. Реч је о краткорочним и дугорочним
мерама које се паралелно спроводе.

Краткорочне мере су ургентног карактера и обухватају одлагање пепела и шљаке на
комуналној депонији Јовановац у овој и наредној грејној сезони 2019/2020. У периоду
2018-2019. Енергетика је у обавези да откупи две парцеле које се наслањају на тело
депоније Опорница, као и да обезбеди потребну планску документацију, испитивања и
сагласности, ради проширења простора за депоновање у Опорници (за наредне две
грејне сезоне), а у циљу њеног коначног затварања у складу са позитивним мишљењем
Института за рударство и металургију Бор. Истовремено би се вршила супституција ( у
две фазе), односно прелазак са чврстог горива на гас, а за које постоје идејна решења и
пројектна документација. Према до сада познатим параметрима трошак би износио преко
4.000.000,00 евра (не рачунајући трошкове обезбеђења и затварања нове депоније у
Опорници).
Овим закључком, Енергетика д.о.о. обавезана је да спроводи све процедуре и прибавља
потребне сагласности ради реализације Акционог плана у складу са законом, посебно се
старајући да обезбеди безбедност и здравље људи, као и да доставља Градском већу,
шестомесечни и годишњи извештај о предузетим мерама и активностима.

ПРЕДСЕДНИК,
Радомир Николић

