
 
   

 

 
 
 

НИС ПОТПИСАО СПОРАЗУМ О ИЗГРАДЊИ 
ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „ПЛАНДИШТЕ” 

 
 
 
У Београду је 14. децембра свечано потписан Споразум о изградњи ветроелектране 
„Пландиште“. У складу с документом који је потписао генерални директор НИС Кирил 
Кравченко и директор компаније „Енерговинд“ Горан Новаковић, компанија НИС добија 
50% акција у пројекту изградње ветроелектране „Пландиште“. Укупна вредност 
ветроелектране „Пландиште“, укључујући израду базног пројекта, износи око 160 млн 
евра. Ово је истовремено и први електро-енергетски објекат који ће бити изграђен у 
Србији, након 25 година. Почетак изградње планиран је за лето 2013. године. У овом 
тренутку је већ добијена дозвола за његову релизацију, обављају се консултације о 
избору добављача опреме и извођача грађевинско-монтажних радова.  
 
Током реализације пројекта на територији општине Пландиште планирана је уградња 
34 ветрогенератора укупне снаге 102 МW. Ветроелектрана „Пландиште“ биће први 
ветропарк у Србији, чија ће експлоатација обезбедити производњу од најмање 212 
GW/часова електричне енергије годишње. Важећим законским прописима је 
регулисано да ће електричну енергију произведену у ветропарку куповати јавно 
преузеће „Електропривреда Србије“. 
 
Важно је напоменути да ће изградња ветроелектране „Пландиште“ омогућити Србији 
да се приближи испуњењу захтева ЕУ за развој „зелене“ енергетике,. Такође, 
диверсификоваће процес производње и испоруке електричне енергије и смањити 
техногено оптерећење на животну средину. Развој алтернативне енергетике у целини и 
саме ветроенергетике у Србији у потпуности одговара не само захтевима ЕУ, већ и 
регионалним тенденцијама у тој области, као и одредбама Националног плана развоја 
алтернативне енергетике, који је усвојила влада Србије.  
 
Учешће НИС у овом пројекту потврђује раније исказане намере компаније везане за 
развој енергетског правца у свом пословању. Развој овог сегмента бизниса има за циљ 
ширење портфолија пројеката које компанија реализује, и омогућиће да се искористи 
низ технолошких и логистичких предности које НИС поседује. Конкретно, већ је почела 
уградња когенерационих уређаја на налазиштима НИС у Србији, захваљујући којима 
компанија добија могућност да ефикасно искористи нафтни гас, користећи га за 
производњу електричне енергије, у финалној фази се налазе пројекти везани за 
искоришћавање геотермалне енергије.  
 
„Учешће у реализацији пројеката производње електричне енергије у складу је са 
Стратегијом развоја компаније до 2020. године и њене трансформације из националне 
нафтне компаније у регионални енергетски холдинг. Сигуран сам да ће почетак 
реализције пројекта изградње ветроелектране „Пландиште“ имати стимулативни 
ефекат на темпо развоја српске електроенергетике у целини и указаће инвеститорима 
на нове могућности за улагање на територији Србије“, – рекао је генерални директор 
НИС-а Кирил Кравченко. 
 
 
 



    
 

 

 
 

Потенцијални партнер НИС-a и Енерговинд-a на пројекту је компанија Akuo Energy 
(Француска) која је  специјализована за област реализације пројеката из домена 
„зелене“ енергетике, укључујући енергију ветра, сунца, воде, биогорива и биомасу. 
Компанија остварује потпуни циклус реализације пројеката од базног пројектовања до 
финансирања и експлоатације. Има искуство у реализацији и представља оператора 
пројеката на територији Француске, САД, Шпаније, Италије, Турске, Пољске, Индије, 
Уругваја и других земаља. Тренутно представници Енерговинда и Akuo Energy 
финализирају услови учешћа трећег партнера у пројекту. 
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