
1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Почетком друге деценије XXI века, привреда и друштво 
Републике Србије налазе се у врло дубокој општеразвојној кризи. 
У времену продужене економске рецесије, Република Србија се 
налази пред изазовом да трасира дугорочни пожељни пут развоја 
енергетике и дефинише стратешка опредељења на којима ће се за-
снивати тај развој у наредном средњорочном периоду, односно до 
2030. године. Стратешко преиспитивање и позиционирање наци-
оналне енергетике би требало да омогући да се из актуелне кри-
зе изађе са мањим трошковима по енергетику и привреду земље, 
али и да се заузме боља стартна позиција за будући динамичнији и 
квалитетан раст економије и одржив привредни развој.

Стратегијом развоја енергетике Републике Србије за период 
до 2025. године, са пројекцијама до 2030. године предлаже се пут 
тржишног реструктурирања и технолошке модернизације енер-
гетикe Републике Србије, како би се боље припремила за период 
раста опште тражње добара и услуга.

Стратешки приступ енергетици подразумева да се процеси у 
привреди и држави, као и у животу грађана, одвијају уз ниже еко-
номске трошкове и виши степен социјалне и еколошке одрживо-
сти  – виши стандард становништва уз смањење загађења и бољу 
заштиту природе. У том смислу, из примене Закона о енергетици 
и Стратегије развоја енергетике Републике Србије, треба да проис-
текне одговарајућа енергетска политика, која би уз адекватну еко-
номску и социјалну политику, као и политику у области заштите 
животне средине водила ка одрживом енергетском систему, ефи-
каснијој економији и већем друштвеном благостању, уз одрживе 
билансе природних ресурса и што ниже нивое загађења.

1.1. Енергетика и привредни развој

Све анализе кључних економско-технолошких промена гово-
ре да је енергетика током последња два и по века била и остала 
покретач и кључни фактор економских промена, као и кичма при-
вредног развоја. Промене које се дешавају на глобалном плану за-
хтевају стручно и дугорочно сагледавање њихових утицаја на на-
ционалном нивоу и одговарајуће управљање енергетским развојем.

Почетак модерне технолошке ере је везан за кључна открића 
у трансформацији енергије и њеној концентрацији на месту пот-
рошње. Енергетика у данашњем времену није изгубила ни делић 
значаја, без обзира на прогнозе о смањивању значаја природних ре-
сурса, па и расположивих енергетских потенцијала за технолошки 
високо софистицирану привреду, у дру штву и еко но ми ји зна ња.

У чи та вом да на шњем све ту на де лу је и да ље стра те шко по-
зи ци о ни ра ње др жа ва, на ци ја и ком па ни ја за при ступ пре о ста лим 
при род ним ре сур си ма, по себ но ми не рал ним из во ри ма енер ги је 
као што су наф та и гас, али и тех но ло шка утак ми ца у енер гет ским 
тран сфор ма ци ја ма, енер гет ској ефи ка сно сти и ко мер ци јал ној упо-
тре би об но вљи вих из во ра енер ги је (ОИЕ). Са мо то ком XX ве ка 
гло бал на по пу ла ци ја по ве ћа ла се 3,7 пу та, док је тра жња за фи нал-
ном енер ги јом по ра сла ви ше од 30 пу та. То зна чи да је, уз ин тен-
зи ван екс по нен ци јал ни раст свет ске по пу ла ци је, на ро чи то из ра жен 
у дру гој по ло ви ни XX ве ка, да ле ко из ра же ни је ра сла потрошњa 
енергијe по ста нов ни ку. Иако је екс по нен ци јал ни тренд ра ста по-
пу ла ци је убла жен кра јем ве ка, потрошњa енер ги је по ста нов ни ку 
и да ље ра сте. За три де це ни је при са мом кра ју XX ве ка гло бал на 
по пу ла ци ја се по ве ћа ва ла по сто пи од 1,6%, свет ски бру то до ма ћи 
про из вод (БДП) ра стао је по сто пи од 3%, док је по тро шња при мар-
не енер ги је ра сла по про сеч ној го ди шњој сто пи од 2,1%. То го во ри 
о чи ње ни ци да без об зи ра на сма њи ва ње енер гет ског ин тен зи те та, 
по тро шња при мар не енер ги је и да ље ра сте бр же не го по пу ла ци ја.

И у оним зе мља ма ко је нај бр же тех но ло шки на пре ду ју и 
оства ру ју нај ве ћи до хо дак по је ди ни ци утро ше не енер ги је, по ста-
ју ћи на тај на чин енер гет ски све ефи ка сни је, по ве ћа ва се про из-
вод ња и по тро шња енер ги је по ста нов ни ку. Пре ма про це ни Ме ђу-
на род не аген ци је за енер ге ти ку (IEA), у пе ри о ду од 2005. до 2025. 
го ди не оче ку је се уве ћа ње по тро шње при мар не енер ги је за 40%. 
Због то га је нео п ход но да се раз вој енер ге ти ке стра те шки пла ни ра 
и де таљ но ана ли зи ра са свих аспе ка та, ка ко оних оп ште-раз вој них, 
тех но ло шко-еко ном ских, та ко и со ци јал них, еко ло шких и дру гих.

Да нас је из ве сно да енер ге ти ка пред ста вља сек тор еко но ми-
је ко ји има нај ве ћи не га тив ни ути цај на жи вот ну сре ди ну, а ње на 
за сно ва ност до ми нант но на кон вен ци о нал ним из во ри ма енер ги-
је пред ста вља ре ал ну прет њу по одр жи вост при вред них то ко ва. 
Нео б но вљи вост нај ко мер ци јал ни јих и нај до ступ ни јих енер ге на та 
да на шњег све та (угаљ, наф та и гас) је вр ло бит на ка рак те ри сти ка 
свет ске енер ге ти ке ко ја ути че на одр жи ву бу дућ ност, од но сно на 
мо гућ ност са да шњих ге не ра ци ја да оства ре еко ном ски раст и раз-
вој, не ус кра ћу ју ћи ту мо гућ ност бу ду ћим ге не ра ци ја ма.



1.2. Одр жи вост као иза зов енер гет ског раз во ја

Не ма сум ње да је енер ге ти ка би ла и оста ла област од по себ-
ног зна ча ја за чи та ву еко но ми ју и дру штво. Уко ли ко се енер ге ти-
ка учи ни ста бил ним, мо дер ним и ква ли тет но ор га ни зо ва ним сек-
то ром, из ве сно је да ће то зна чи ти до бро бит за чи та ву при вре ду 
зе мље. И обр ну то, уко ли ко се енер ге ти ци не по све ћу је до вољ но 
па жње са ста но ви шта стра те шког пла ни ра ња, из ве сне су ло ша по-
зи ци ја и сла бе пер спек ти ве при вре де у це ли ни.

Нај ве ро ват ни ји сце на рио гло бал ног раз во ја прет по ста вља 
еко но ми ју за сно ва ну на ефи ка сном ко ри шће њу ре ла тив но „чи сте” 
и из раз ли чи тих из во ра до ступ не енер ги је. Енер ге ти ка ће, пре ма 
свим сце на ри ји ма раз во ја, још ре ла тив но ду ги пе ри од има ти за да-
так да еко но ми ји и дру штву обез бе ди зна чај не ко ли чи не енер ги је 
и енер ге на та, али са тен ден ци јом сма њи ва ња енер гет ског ин тен зи-
те та, од но сно по тро шње по је ди ни ци нов ча ног про из во да.

Дру ги зах тев ко ји се по ста вља пред енер ге ти ку је да бу де чи-
сти ја, од но сно да се у што ве ћој ме ри осла ња на об но вљи ве из во ре 
енер ги је, а у што ма њој на ис цр пи ве ре сур се.

Тре ћи зах тев ко ји ће у бу дућ но сти би ти до ми нан тан је да про-
из вод ња и по тро шња енер ги је оста вља ју што ма ње не га тив них по-
сле ди ца по жи вот ну сре ди ну, по во ду, ва здух, зе мљи ште, а по сред-
но и на чи тав ла нац ис хра не, би о ди вер зи тет и људ ско здра вље. 

Че твр ти зах тев ко ји се по ста вља пред енер ге ти ку се ти че еко-
ном ске ефи ка сно сти и тр жи шта енер ги је. Енер ги ја је ро ба и њен 
про мет и це не мо ра ју има ти тр жи шни ка рак тер. По ну да и тра жња 
енер ги је су по ве за ни са ње ном це ном, усло ви ма ис по ру ке и ме-
ђу на род ним то ко ви ма. Бу ду ћи да сек тор енер ге ти ке има из ра зи-
то ви со ке екс тер не ефек те (тро шко ве или ко ри сти за ин ди рект не 
уче сни ке, ко ји не мо ра ју би ти не по сред ни ко ри сни ци, од но сно ис-
по ру чи о ци) то је за ово тр жи ште нео п хо дан ко рек тив ни ме ха ни-
зам ин тер на ли за ци је екс тер на ли ја (при ме на прин ци па ко ри сник/
за га ђи вач пла ћа). Реч је о то ме да у ма ло про дај ну це ну енер ги је 
мо ра ју би ти укљу че ни тро шко ви за шти те жи вот не сре ди не и дру-
ги екс тер ни тро шко ви  – кроз на кна де, так се, по ре зе, ка зне или 
дру ге еко ном ско фи нан сиј ске ин стру мен те. У екс тер не тро шко ве 
ко ји ула зе у це ну по је ди них енер ге на та, у оп ци ји енер ге ти ке бу-
дућ но сти, мо ра ју би ти укљу че ни и тро шко ви тран зи ци је, од но сно 
суп сти ту ци је и тех но ло шке адап та ци је на ко ри шће ње дру гих, по 
пра ви лу ску пљих енер ге на та, ка да до ђе до ис цр пљи ва ња нео б но-
вљи вих кон вен ци о нал них из во ра.

Та кве зах те ве ни је мо гу ће спро ве сти без од го ва ра ју ћег прав-
ног окви ра, ин сти ту ци ја и те ла, ко ја су за ду же на за ре а ли за ци ју 
овог кон цеп та. Eнергет ски ефи ка сно и еко ло шки по доб но по на-
ша ње у енер ге ти ци зах те ва не се лек тив ну при ме ну за ко на и не-
ди скри ми на тор ну прак су. Ко нач но, ве о ма је бит на енер гет ско-
еко ло шка кул ту ра и про ме на по на ша ња ко ри сни ка, по тро ша ча 
и про из во ђа ча енер ги је, ко ја про ис ти че из дис пер зи је зна ња као 
кључ ног раз вој ног фак то ра да на шње еко но ми је.

Раз вој енер ге ти ке би мо рао да бу де и со ци јал но под но шљив, 
од но сно евен ту ал не на гле про ме не на тр жи шту енер ги је не сме-
ју да про у зро ку ју су ви ше те шке со ци јал не по сле ди це по ве ћи ну 
по пу ла ци је у дру штву. Тре ба ис ко ри сти ти мо гућ но сти ко је пру жа 
ди на ми чан раз вој енер ге ти ке у по гле ду ра ци о нал не пре ра спо де ле 
тро шко ва и ко ри сти на ни воу др жа ве. Kључне по зи тив не со ци-
јал не по сле ди це та квог раз во ја енер ге ти ке су за по сле ност, по раст 
жи вот ног стан дар да и уна пре ђе ње ста ња људ ских пра ва и мо гућ-
но сти ужи ва ња јав них до ба ра. Но ва тех но ло шка ре ше ња, за сно ва-
на на тр жи шним сти му ла ци ја ма, мо ра ла би да бу ду га ран ци ја да 
ће ефи ка сни ја, чи сти ја и у ве ћој ме ри об но вљи ва енер ге ти ка, би ти 
и со ци јал но одр жи ва.

2. ЕНЕР ГЕТ СКИ РЕ СУР СИ И ПО ТЕН ЦИ ЈА ЛИ РЕ ПУ БЛИ КЕ 
СР БИ ЈЕ

Енер гет ске ре сур се и по тен ци ја ле Ре пу бли ке Ср би је чи не 
фо сил на, кон вен ци о нал на (угаљ, наф та и при род ни гас) и некон-
венционалнa го ри ва (уљ ни шкриљ ци), као и об но вљи ви из во ри 
енер ги је1.
 – – – – – – – – – –
1 Извори енергије који се налазе у природи и обнављају се у целости или дели-

мично, посебно енергија водотокова, ветра, неакумулирана сунчева енергија, би-
омаса, биомаса животињског порекла, геотермална енергија, биогорива, биогас, 
синтетички гас, депонијски гас, гас из постројења за третман комуналних вода и 
отпадних вода из прехрамбене и дрвно-прерађивачке индустрије које не садрже 
опасне материје

Струк ту ра енер гет ских ре зер ви фо сил них го ри ва Ре пу бли ке 
Ср би је је при ка за на у Та бе ли 2.1. Ре зер ве ква ли тет ни јих енер ге-
на та, као што су наф та и гас су сим бо лич не и чи не ма ње од 1% 
ге о ло шких би лан сних и ван би лан сних ре зер ви ви со ког сте пе-
на ис тра же но сти, док пре о ста лих 99% енер гет ских ре зер ви чи-
не раз не вр сте угља, са нај ве ћим уде лом лиг ни та, од пре ко 95% 
у би лан сним ре зер ва ма. Зна ча јан део ре зер ви лиг ни та се на ла зи 
на те ри то ри ји Ауто ном не по кра ји не (у да љем тек сту: АП) Ко со-
ва и Ме то хи је2. Ка да се раз мо тре укуп не ге о ло шке ре зер ве, по ред 
нај за сту пље ни јих ре зер ви лиг ни та, уоча ва се при су ство још увек 
не ек спло а ти са них уљ них шкри ља ца, од око 9% у укуп ним ге о ло-
шким ре зер ва ма.

Та бе ла 2.1. Ге о ло шке ре зер ве фо сил них го ри ва (ми ли о на тен)
Енер гет ски ре сурс Би лан сне и ван би лан сне 

ге о ло шке ре зер ве
Укуп не ге о ло шке ре зер ве

Ка ме ни угаљ 2 77 4 02
Мр ки угаљ 37 7 45 17
Мр ко лиг нит ски угаљ 134 25 193
Лиг нит 1 583 (780*) 3 698
Наф та 10 14 50
При род ни гас 3 37 50
Уљ ни шкриљ ци - 398*

* Без АП Ко со ва и Ме то хи је
** Kероген  – ор ган ски део уљ них шкри ља ца

2.1. Угаљ

Нај зна чај ни ја ле жи шта угља у Ре пу бли ци Ср би ји су ле жи шта 
лиг ни та (ме ки мр ки угаљ). Ге о ло шке ре зер ве лиг ни та у од но су на 
ге о ло шке ре зер ве свих вр ста угља у Ре пу бли ци Ср би ји чи не 97%. 
Екс пло а та бил не ре зер ве угља са ви со ким сте пе ном ис тра же но сти, 
ко је се по рен та бил но сти де ле на кла су би лан сних ре зер ви угља 
рен та бил них за екс пло а та ци ју и кла су ван би лан сних ре зер ви угља 
ко је у овом тре нут ку ни су рен та бил не за екс пло а та ци ју, при ка за не 
су у Та бе ли 2.2. Тре ба на по ме ну ти да се од при ка за них ко ли чи на 
лиг ни та (8,88 ми ли јар ди то на), око 4,5 ми ли јар ди на ла зи у Ко сов-
ско-ме то хиј ском ба се ну, док је око 4 ми ли јар ди то на у цен трал ном 
де лу Ре пу бли ке Ср би је, од но сно Ко лу бар ском и Ко сто лач ком ба-
се ну. Укуп не екс пло а та бил не ре зер ве угља су зна чај не и пред ста-
вља ју ре ал ну осно ву за да љи ду го роч ни раз вој енер ге ти ке уоп ште, 
а по себ но за про из вод њу елек трич не енер ги је.

Та бе ла 2.2. Би лан сне и ван би лан сне ре зер ве угља Ре пу бли ке 
Ср би је, (t)

Угаљ Кла са Ко ли чи на
Ка ме ни Би лан сне 6 174 630

Ван би лан сне 2 040 780
Укуп но 8 215 410

Мр ки Би лан сне 90 120 540
Ван би лан сне 21 173 090
Укупнo 111 293 630

Мр ко лиг нит ски Би лан сне 268 339 290
Ван би лан сне 10 713 660
Укуп но 279 052 950

Лиг нит Би лан сне 7 464 442 961
Ван би лан сне 1 415 974 802
Укуп но 8 880 417 763

У Та бе ли 2.3. су при ка за не укуп не ге о ло шке ре зер ве угља 
Ре пу бли ке Ср би је. Има ју ћи у ви ду ви сок сте пен ис тра же но сти, 
укуп не ге о ло шке ре зер ве у Ре пу бли ци Ср би ји без по кра ји на у Та-
бе ли 2.3. се по кла па ју са ге о ло шким ре зер ва ма да тим у Та бе ли 2.2. 
Ни зак сте пен ис тра же но сти на те ри то ри ји АП Ко со ва и Ме то хи је, 
до во ди до зна чај не раз ли ке из ме ђу би лан сних и ван би лан сних ре-
зер ви и укуп них ге о ло шких ре зер ви угља.
 – – – – – – – – – –
2 Косово и Метохија је аутономна покрајина у саставу Републике Србије и на ос-

нову Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1244 од 10  јуна 1999  
године налази се под привременом цивилном и војном управом Уједињених на-
ција, http://www srbija gov rs/pages/article php?id=45630



Та бе ла 2.3. Укуп не ге о ло шке ре зер ве угља Ре пу бли ке Ср би је 
(хи ља да t)

Угаљ Ср би ја без АП АП Ко со во и
Метохија

АП Вој во ди на Укуп но 
Ср би ја

Ка ме ни 8 215 8 215
Мр ки 111 294 111 294
Мр ко лиг нит ски 536 678 8 729 545 407
Лиг нит 3 989 333 15 746 000 275 000 20 010 333

Пре ма по да ци ма из би лан са ре зер ви за 2010. го ди ну, ви ше од 
76% укуп них ре зер ви угља у Ре пу бли ци Ср би ји се на ла зи у Ко сов-
ско-ме то хиј ском ба се ну. Пре ма истом из во ру, у Ко лу бар ском ба се-
ну на ла зи се 14%, а у Ко сто лач ком 3,3% ре зер ви угља. Сје нич ки и 
Ко вин ски ба сен са др же 2,7% укуп не ко ли чи не угља. Нај зна чај ни је 
ре зер ве лиг ни та ко је се да нас екс пло а ти шу у окви ру Елек тро при-
вре де Ср би је на ла зе се у Ко лу бар ском и Ко сто лач ком ба се ну.

2.2. Наф та и при род ни гас

Основ не ка рак те ри сти ке ста ња ре сур са и ре зер ви наф те и 
при род ног га са у Ре пу бли ци Ср би ји су ма ли обим кон вен ци о нал-
них ре сур са и би лан сних ре зер ви, ре ла тив но ви сок сте пен ис тра-
же но сти и огра ни че ност ис тра жног под руч ја. Код ве ћи не ле жи шта 
наф те и га са оства рен је ре ла тив но ви сок ко е фи ци јент ис ко ри шће-
ња, што је узро ко ва ло при род ни пад про из вод ње. При ме ном но вих 
тех но ло ги ја и ин тер вен ци ја ма на бу шо ти на ма, пад про из вод ње је 
при вре ме но за у ста вљен.

Пре о ста ле би лан сне ре зер ве си ро ве наф те у Ре пу бли ци Ср-
би ји на кра ју 2010. го ди не из но си ле су око 10,14 ми ли о на то на, 
од но сно 4,23 ми ли јар де m3 при род ног га са. Ове ре зер ве су ни ског 
екс пло а та бил ног ква ли те та (зре ла и ка сна фа за екс пло а та ци је по-
сто је ћих ле жи шта), што зах те ва при ме ну но вих тех но ло ги ја раз ра-
де и про из вод ње.

Ка ко је сте пен ис тра же но сти те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би-
је не рав но ме ран, а про из вод ња си ро ве наф те и при род ног га са 
се оства ру је са мо из Па нон ског ба се на, но ви, са вре ме ни кон цепт 
нафт но-ге о ло шких ис тра жи ва ња је усме рен на ис тра жи ва ње не-
струк тур них зам ки тер ци ја ра и ис тра жи ва ње ме зо зој ског ком плек-
са и от кри ва њу ле жи шта у не струк тур ним зам ка ма и ко лек то ри-
ма не тра ди ци о нал ног ти па у АП Вој во ди ни, као и на от кри ва ње 
ве ли ких ан ти кли нал них зам ки у зо на ма су да ра ре ги о нал них тек-
тон ских струк ту ра и у бли зи ни мо гу ћих пу те ва ми гра ци је угљо-
во до ни ка на сла бо ис тра же ној те ри то ри ји уже Ср би је. Тек на кон 
за вр шет ка де таљ них ге о ло шких ис тра жи ва ња на под руч ју цен-
трал не, ис точ не и ју го и сточ не Ср би је, мо ћи ће пре ци зни је да се 
го во ри о евен ту ал ним по тен ци ја ли ма овог ве ли ког под руч ја са 
аспек та ре зер ви наф те и га са.

Па нон ски ба сен, иако млад у ге о ло шком сми слу, де фи ни сан 
је као је дан од по тен ци јал них ба се на у Евро пи за не кон вен ци о-
нал не ре сур се угљо во до ни ка. У том сми слу је за по чет про је кат 
ге о ло шких ис тра жи ва ња не кон вен ци о нал ног га са, и по ње го вом 
окон ча њу ће пре ци зни је би ти од ре ђе ни по тен ци ја ли на шег де ла 
Па нон ског ба се на, ка да су у пи та њу не кон вен ци о нал ни ре сур си 
угљо во до ни ка.

2.3. Уљ ни шкриљ ци

Ре зер ве уљ них шкри ља ца у Ре пу бли ци Ср би ји су утвр ђе не 
у сле де ћим ба се ни ма: Алек си нач ки, Врањ ски, Се нон ски тек тон-
ски ров, Ва љев ско-ми о нич ки, За пад но-мо рав ски, Кру ше вач ки, 
Ба бу шнич ки, Ко са нич ки, Ни шки и Ле вач ки. Осим Алек си нач ког, 
оста ли ба се ни ни су до вољ но ис тра жи ва ни, а укуп но про це ње не 
ре зер ве у по бро ја ним ба се ни ма су око 4,8 ми ли јар ди t шкри ља ца, 
од но сно око 400 ми ли о на t ке ро ге на.

У Алек си нач ком ба се ну je по стиг нут ве ћи сте пен ис тра же но-
сти ле жи шта уљ них шкри ља ца, а про ра чу на те ре зер ве свр ста не су 
у ван би лан сне с об зи ром да ни је де фи ни са на тех но ло ги ја њи хо ве 
пре ра де за ви сно од са ста ва и тех но-еко ном ских усло ва екс пло а та-
ци је. По тен ци јал не ре зер ве уљ них шкри ља ца у алек си нач ком ле-
жи шту про це њу ју се на око две ми ли јар де то на, при че му је де таљ-
но ис тра же но са мо по ље Ду бра ва са сред њим са др жа јем ор ган ске 
суп стан це од 16,6 за пр. % и при но сом уља од 8,95 мас. %. Пре ма 
до ми нант ном ти пу ке ро ге на и сте пе ну кон вер зи је ре зер ве ке ро ге на 
Алек си нач ког ба се на се про це њу ју на око 200 ми ли о на то на.

Ре пу бли ка Ср би ја не рас по ла же би лан сним ре зер ва ма ну кле-
ар них си ро ви на. Ге о ло шке ре зер ве ру де ура на из но се око 9,2 ми-
ли о на то на, од че га су ван би лан сне ре зер ве, де таљ ни јег сте пе на 
ис тра же но сти око 2,6 ми ли о на то на. По тен ци јал не ре зер ве ура на 
се про це њу ју на око 1.000 то на.

Ге не рал ни за кљу чак ве зан за нео б но вљи ве енер гет ске из во ре 
у Ре пу бли ци Ср би ји је да ни су у до вољ ној ме ри ис тра же ни (из у зев 
угља) и да, пре ма то ме, по да ци о њи ма ни су ко нач ни. Ре зер ве угља 
су та кве да пре ма про јек ци ја ма по тро шње за до во ља ва ју по тре бе 
до кра ја овог ве ка. Ре зер ве уљ них шкри ља ца су зна чај не, али усло-
ви њи хо ве екс пло а та ци је и тех но ло ги ја њи хо вог ко ри шће ња тек 
тре ба да се де фи ни шу, с об зи ром да се ра ди о не кон вен ци о нал ном 
го ри ву и на зна чај не про бле ме ве за не за за шти ту жи вот не сре ди не. 
Ре зер ве наф те и при род ног га са ни су до вољ но ис тра же не. Ни су 
ис тра же ни се ди мен ти ме зо зо и ка и се ди мен ти но си о ци не кон вен-
ци о нал них ре сур са угљо во до ни ка (наф те и га са). Да ља екс пло а та-
ци ја наф те и га са ће за ви си ти од пре во ђе ња ван би лан сних ре зер ви 
у би лан сне, као и от кри ћа но вих ле жи шта. Укуп но по сма тра но, ге-
о ло шке ре зер ве при мар них из во ра енер ги је још увек пред ста вља-
ју зна чај ну осно ву за раз вој про из вод ње и ко ри шће ње за по тре бе 
раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је. Ме ђу тим, ка да се раз ма тра 
вре мен ски хо ри зонт и раз вој енер ге ти ке за за до во ље ње зах те ва 
по тро шње, мо ра се узе ти у об зир ди на мич ка ди мен зи ја ре зер ви 
при мар не енер ги је, ко ја об у хва та сле де ће аспек те:

 – про ме на ре зер ви чвр стих, теч них и га со ви тих го ри ва;
 – про ме не огра ни че ња у ве зи са по о штра ва њем кри те ри ју ма 

у по гле ду за шти те жи вот не сре ди не, ути ца ја енер ге ти ке на кли-
мат ске про ме не, во до снаб де ва ња, не кон тро ли са не или не у сме ре не 
ур ба ни за ци је и по ста вља ња обје ка та ин фра струк ту ре у зо ни и на 
под руч ји ма на ко ји ма се на ла зе енер гет ски ре сур си, од но сно про-
сто ри по вољ ни за екс пло а та ци ју енер гет ских си ро ви на;

 – раз вој но вих ме то да и тех но ло ги ја ис тра жи ва ња, екс пло-
а та ци је, пре ра де, опле ме њи ва ња или тран сфор ма ци је, од но сно 
оче ки ва не про ме не у сфе ри ва ло ри за ци је по је ди них вред но сних 
ка те го ри ја у бу дућ но сти, ко је ће ути ца ти на по ме ра ње са да шњих 
гра ни ца еко ном ски оправ да но ис ко ри сти вог по тен ци ја ла.

2.4. Об но вљи ви из во ри енер ги је

Укуп ни тех нич ки рас по ло жив по тен ци јал об но вљи вих из во-
ра енер ги је у Ре пу бли ци Ср би ји се про це њу је на 5,65 ми ли о на тен 
го ди шње. Од овог по тен ци ја ла већ се ко ри сти 1,054 ми ли о на тен 
би о ма се (нај ве ћим де лом као огрев но др во) и 909 хи ља да тен хи-
дро е нер ги је.

Та бе ла 2.4. Пре глед тех нич ки ис ко ри сти вог по тен ци ја ла 
ОИЕ (од 2012. го ди не)

Вр ста ОИЕ

Рас по ло жи ви  
тех нич ки  

по тен ци јал  
ко ји се ко ри сти 

(ми ли о на тен/год )

Не ис ко ри шће ни  
рас по ло жи ви  

тех нич ки  
по тен ци јал  

(ми ли о на тен/год )

Укуп ни  
рас по ло жи ви  

тех нич ки  
по тен ци јал  
(ми ли о на  
тен/год )

БИ О МА СА 1,054 2,394 3,448
По љо при вред на би о ма са 0,033 1,637 1,67
Оста ци од по љо при вред-
них кул ту ра

0,033 0,99 1,023

Оста ци у во ћар ству, ви-
но гра дар ству и пре ра ди 
во ћа

- 0,605 0,605

Теч ни стај њак - 0,042 0,042
Дрв на (шум ска) би о ма са 1,021 0,509 1,53
Енер гет ски за са ди - - ни је до ступ но
Би о ра згра ди ви от пад 0 0,248 0,248
Би о ра згра ди ви ко му нал-
ни oтпад

0 0,205 0,205

Би о ра згра ди ви от пад 
(осим ко му нал ног)

0 0,043 0,043

ХИ ДРО ЕНЕР ГИ ЈА 0,909 0,770 1,679
За ин ста ли са не ка па ци-
те те до 10 MW

0,004 0,151 0,155

За ин ста ли са не ка па-
ци те те од 10 MW до 
30 MW

0,020 0,102 0,122

За ин ста ли са не ка па ци-
те те пре ко 30 MW

0,885 0,517 1,402



ЕНЕР ГИ ЈА ВЕ ТРА ≈0 0,103 0,103
ЕНЕР ГИ ЈА СУН ЦА ≈0 0,240 0,240
За про из вод њу елек трич-
не енер ги је

≈0 0,046 0,046

За про из вод њу то плот не 
енер ги је

≈0 0,194 0,194

ГЕ О ТЕР МАЛ НА ≈0 0,1 0,180
За про из вод њу елек трич-
не енер ги је

≈0 ≈0 ≈0

За про из вод њу то плот не 
енер ги је

0,005 0,175 0,180

Укуп но из свих ОИЕ 1,968 3,682 5,65

Би о ма са пред ста вља зна ча јан енер гет ски по тен ци јал Ре пу-
бли ке Ср би је. По тен ци јал би о ма се се про це њу је на 3,448 ми ли о на 
тен и у укуп ном по тен ци ја лу ОИЕ уче ству је са 61%. Од овог по-
тен ци ја ла нај ве ћи део чи не по тен ци јал дрв не би о ма се  – 1,53 ми-
ли о на тен и по тен ци јал по љо при вред не би о ма се  – 1,67 ми ли о на 
тен (оста ци у ра тар ству, сто чар ству, во ћар ству, ви но гра дар ству и 
при мар ној пре ра ди во ћа), док је по тен ци јал би о ра згра ди вог ко му-
нал ног от па да про це њен на 205 хи ља да тен. Би о ра згра ди ви от пад 
(осим ко му нал ног) чи не и от пад на је сти ва уља и от пад жи во тињ-
ског по ре кла (ка фи ле риј ски кла нич ни от пад) у укуп ној ко ли чи ни 
од 0,043 ми ли о на тен/год.

По тен ци јал би о ма се је рас по ло жив на це лој те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је. Дрв на би о ма са се нај ве ћим де лом на ла зи на под руч-
ју цен трал не Ср би је, а по љо при вред на би о ма са на под руч ју АП 
Вој во ди не. Ме ђу тим, док је сте пен ко ри шће ња по тен ци ја ла дрв не 
(шум ске) би о ма се ре ла тив но ви сок (66,7%), по тен ци јал по љо при-
вред не би о ма се се не знат но ко ри сти (~2%), док се по тен ци јал би-
о ра згра ди вог ко му нал ног от па да уоп ште не ко ри сти. По тен ци јал 
би о ма се (по себ но по љо при вред не) је ди на мич ка ка те го ри ја и ра ди 
ње го вог по ве ћа ња по треб но је пред у зе ти од го ва ра ју ће ак тив но сти 
на ис ко ри шће њу зе мљи шта ко је ни је об ра ђи ва но, као и ис ко ри-
шће њу мар ги нал ног зе мљи шта у про из вод њи би о ма се за енер гет-
ске свр хе (енер гет ски за са ди).

У Ре пу бли ци Ср би ји по сто је мо гућ но сти за про из вод њу и 
би о е та но ла и би о ди зе ла. Си ро ви не за про из вод њу би о е та но ла су 
жи та ри це, си рак, је ру са лим ска ар ти чо ка (то пи нам бур) и кром пир. 
За про из вод њу би о ди зе ла мо гу се ко ри сти ти уља ри це  – сун цо крет, 
со ја и уља на ре пи ца, као и от пад на је сти ва уља. Све на ве де не си-
ро ви не мо гу да се раз ма тра ју као по тен ци јал за про из вод њу би о-
го ри ва тек по за до во ље њу свих оста лих по тре ба. Про це њу је се да 
тр жи шни ви шко ви жи та ри ца из но се ви ше од ми ли он то на, али је 
њи хо во ко ри шће ње за про из вод њу би о е та но ла еко ном ски оправ-
да но са мо у слу ча је ви ма ка да их ни је мо гу ће из ве сти и у слу ча-
је ви ма ка да ни је мо гу ће обез бе ди ти про из вод њу би о е та но ла из 
лиг но це лу ло зне би о ма се. Та ко ђе, пре ма про це на ма, у Ре пу бли ци 
Ср би ји по сто ји око 100.000 хек та ра мар ги нал не зе мље ко ја се мо-
же ис ко ри сти ти за га је ње сир ка и је ру са лим ске ар ти чо ке, чи ме би 
се мо гло про из ве сти око 200 хи ља да то на ета но ла го ди шње. Га је-
ње уља ри ца за до би ја ње би о ди зе ла мо гло би се вр ши ти на 350.000 
ha што би омо гу ћи ло про из вод њу око 220.000 t би о ди зе ла. Про-
це њу је се да је го ди шње мо гу ће са ку пи ти око 10.000 t от пад них 
је сти вих уља по год них за про из вод њу би о ди зе ла.

Уку пан те о рет ски рас по ло жив хи дро е нер гет ски по тен ци јал 
во да ко је оти чу во до то ци ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је из-
но си око 25.000 GWh/год. Нај ве ћи део хи дро по тен ци ја ла (пре ко 
70%) кон цен три сан је са мо на не ко ли ко во до то ка са по тен ци ја-
лом из над 1.000 GWh/год: Ду нав, Дри на, Ве ли ка Мо ра ва, Лим и 
Ибар. Са дру ге стра не, на ви ше ре ка у Ре пу бли ци Ср би ји хи дро-
е нер гет ски по тен ци јал ће мо ћи са мо де ли мич но да се ис ко ри сти, 
због при о ри тет но сти во до при вред ног ко ри шће ња во да, јер су не ке 
ре ке пла ни ра не као из во ри шта ре ги о нал них во до вод них си сте ма: 
То пли ца, Цр ни Ти мок, Ра си на, Сту де ни ца, Ве ли ки Рзав, Мла ва, 
Ле пе нац, итд.

Тех нич ки ис ко ри стив по тен ци јал у Ре пу бли ци Ср би ји из но си 
око 19,5 ТWh/год, од че га је око 17,7 ТWh/год на објек ти ма ве ћим 
од 10 МW. До са да је из гра ђе но 16 хи дро е лек тра на и про из во ди 
се про сеч но око 10,5 ТWh го ди шње3. Укуп ни тех нич ки по тен ци јал 
хи дро е лек тра на сна ге до 10 МW се про це њу је на око 1.800 GWh 
го ди шње. 
 – – – – – – – – – –
3 Двадесетогодишњи просек

Пре о ста ли тех нич ки хи дро по тен ци јал и мо гућ ност ње го-
вог ис ко ри шћа ва ња би ће од ре ђи ван и у скла ду са не е нер гет ским 
кри те ри ју ми ма ко ји су ве за ни за ви ше на мен ско ко ри шће ње во да 
и про бле ме за шти те жи вот не сре ди не, као и на осно ву до го во ра о 
по де ли хи дро по тен ци ја ла са су сед ним др жа ва ма. Та ко ђе, с об зи-
ром да се про це ње ни по тен ци јал ма лих хи дро е лек тра на за сни ва 
на Ка та стру ма лих хи дро е лек тра на из 1987. го ди не у на ред ном пе-
ри о ду ће се на ста ви ти де таљ на ре ви зи ја ло ка ци ја, ка ко би се на-
пра ви ла пре ци зни ја ли ста из во дљи вих ло ка ци ја и ство ри ла бо ља 
план ска осно ва за ко ри шће ње овог об но вљи вог из во ра. Та ко ђе, за 
ком пле тан хи дро е нер гет ски сек тор је нео п ход но са гле да ва ње ути-
ца ја кли мат ских про ме на на рас по ло жи вост ко ри шће ња во до то ко-
ва за про из вод њу елек трич не енер ги је. Ово је бит но и за са гле-
да ва ње оче ки ва не про из вод ње елек трич не енер ги је из по сто је ћих 
хи дро е лек тра на, та ко и за мо гу ћи по тен ци јал хи дро е нер ги је за из-
град њу но вих хи дро е лек тра на.

Енер ги ја ве тра у Ре пу бли ци Ср би ји се мо же ко ри сти ти у 
обла сти ко шав ског под руч ја, ју жног Ба на та, под руч ја ис точ не Ср-
би је, ис точ не стра не Ко па о ни ка, под руч је Зла ти бо ра и Пе ште ра и 
ло ка ли те та пла нин ских пре во ја на над мор ским ви си на ма из над 
800 m. Ра ди ја сни јег са гле да ва ња по тен ци ја ла, по треб но је да се 
у на ред ном пе ри о ду на ста ве на мен ска ме ре ња ве тра (за по че та у 
ју жном Ба на ту и ис точ ној Ср би ји) у ци љу из ра де атла са ве тро ва, 
као јед ног од усло ва за ин ве сти ра ње у ка па ци те те за про из вод њу 
елек трич не енер ги је ко ји ко ри сте енер ги ју ве тра.

Тех нич ки ис ко ри стив по тен ци јал ве тра је од ре ђен на осно-
ву по сто је ћих тех нич ких мо гућ но сти елек тро е нер гет ског си сте ма 
да ову енер ги ју пре у зме. До дат не прет по став ке при ли ком од ре ђи-
ва ња по тен ци ја ла су да мак си мал не ва ри ја ци је про из вод ње елек-
трич не енер ги је из енер ги је ве тра не ће ко ин ци ди ра ти са мак си мал-
ним ва ри ја ци ја ма про из вод ње елек трич не енер ги је из со лар них 
елек тра на и да мак си мал на ва ри ја ци ја не ће пре ћи 90% укуп них 
ин ста ли са них ка па ци те та. То зна чи да је у ин ста ли са ним ка па ци-
те ти ма мо гу ће има ти 500 MW са са да шњом ве ли чи ном тер ци јар-
не ре зер ве сна ге, ко ја се мо же обез бе ди ти у тер мо е лек тра на ма и 
аку му ла ци о ним хи дро е лек тра на ма. Има ју ћи у ви ду мак си мал не 
мо гућ но сти про из вод ње ве тро е лек тра на са ово ли ком ин ста ли са-
ном сна гом, мо же се ра чу на ти са њи хо вим мак си мал ним тех нич ки 
ис ко ри сти вим по тен ци ја лом од 1.200 GWh/го ди шње (0,103 Mtoe/
го ди шње).

Енер ги ја Сун ца пред ста вља енер гет ски по тен ци јал Ре пу бли-
ке Ср би је, ко ји се мо же ко ри сти ти за про из вод њу то плот не или 
елек трич не енер ги је. На ве ћем де лу те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је 
број ча со ва сун че вог зра че ња знат но је ве ћи не го у мно гим европ-
ским зе мља ма (из ме ђу 1.500 и 2.200 ча со ва го ди шње). Про се чан 
ин тен зи тет сун че вог зра че ња на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је се 
кре ће од 1,1 kWh/m2/дан на се ве ру до 1,7 kWh/m2/дан на ју гу  – то-
ком ја ну а ра, а од 5,9 до 6,6 kWh/m2/дан  – то ком ју ла. На го ди шњем 
ни воу, про сеч на вред ност енер ги је зра че ња из но си од 1.200 kWh/
m2/го ди шње у се ве ро за пад ној Ср би ји, до 1.550 kWh/m2/го ди шње 
у ју го и сточ ној Ср би ји, док у цен трал ном де лу из но си око 1.400 
kWh/m2/го ди шње.

Тех нич ки ис ко ри стив енер гет ски по тен ци јал за кон вер зи-
ју енер ги је Сун ца у то плот ну енер ги ју (за при пре му то пле во де и 
дру ге на ме не) је про це њен на 0,194 ми ли о на тен го ди шње уз прет-
по став ку при ме не со лар них тер мал них ко лек то ра на 50% рас по-
ло жи вих обје ка та у зе мљи. Што се ти че про из вод ње елек трич не 
енер ги је, основ но тех нич ко огра ни че ње, као и у слу ча ју ве тра, 
пред ста вља мо гућ ност елек тро е нер гет ског си сте ма да ову енер ги-
ју при хва ти у лет њим ме се ци ма, по што је у пи та њу ва ри ја бил на 
про из вод ња. На осно ву тре нут но рас по ло жи вих ка па ци те та елек-
тро е нер гет ског си сте ма Ре пу бли ке Ср би је за обез бе ђе ње тер ци-
јал не ре зер ве усво је но је да је мак си мал ни тех нич ки ис ко ри стив 
ка па ци тет со лар них елек тра на 450 MW, од но сно њи хов тех нич ки 
ис ко ри стив по тен ци јал из но си 540 GWh/го ди шње (0,046 Mtoe/го-
ди шње).

Тех нич ки ис ко ри сти ви по тен ци јал ве тра и Сун ца за про из-
вод њу елек трич не енер ги је је про мен љи ва ве ли чи на ко ја ће за-
ви си ти од ди на ми ке ко јом се бу ду раз ви ја ле пре но сна и ди стри-
бу тив на мре жа елек тро е нер гет ског си сте ма Ре пу бли ке Ср би је. 
Из град ња но вих кон вен ци о нал них елек тро е нер гет ских ка па ци-
те та (угаљ, при род ни гас, ве ли ке хи дро е лек тра не), а по себ но 
ре вер зи бил них хи дро е лек тра на (РХЕ Би стри ца и/или Ђер дап 
3), ће зна чај но по ве ћа ти тех нич ки рас по ло жив по тен ци јал ових 



ин тер ми тент них из во ра, због про ши ре ња мо гућ но сти ба лан си ра-
ња сна га у си сте му.

Ре пу бли ка Ср би ја се на ла зи у зо ни по вољ них ге о тер мал них 
по тен ци ја ла и ре сур са. Ге о тер мал на енер ги ја под ра зу ме ва пе тро-
тер мал не и хи дро ге о тер мал не енер гет ске из во ре ко ји ма Ре пу бли ка 
Ср би ја оби лу је у зна чај ној ме ри. Ко ри шће ње ге о тер мал не енер-
ги је за гре ја ње и дру ге енер гет ске свр хе у Ре пу бли ци Ср би ји је у 
по чет ној фа зи и ве о ма скром но у од но су на по тен ци јал и ре сур се. 
Ге о тер мал ну по тен ци јал ност Ре пу бли ке Ср би је ја сно по ка зу је по-
сто ја ње ве ли ког бро ја ба ња и при род них из во ра са тем пе ра ту ра ма 
во да ве ћим од 30 °С, и раз ли чи тим сте пе ном при род не из да шно-
сти. На осно ву по сто је ћих ме ре ња то плот ни ток је из над про сеч-
ног за Евро пу (60 mW/m2), од но сно кре ће се од 80 до 120 mW/m2. 
При род ни и ве штач ки из во ри тер мал не во де су иден ти фи ко ва ни 
на те ри то ри ји пре ко 60 оп шти на. Тем пе ра ту ра во де је нај че шће у 
оп се гу до 40 °С, а са мо на те ри то ри ји шест гра до ва/оп шти на (Вра-
ње, Ша бац, Кур шу мли ја, Ра шка, Ме две ђа, Апа тин) тем пе ра ту ра 
во де је пре ко 60 °С. Про сеч ни про то ци во де из по сто је ћих из во ра 
и бу шо ти на у про се ку из но се до 20 l/s. Ha не ко ли ко ло ка ли те та 
про ток во де пре ла зи 50 l/s (Бо га тић, Кур шу мли ја, При бој ска Ба ња, 
Ни шка Ба ња), а са мо на јед ној ло ка ци ји про ток во де из но си пре ко 
100 l/s (Ба ња Ко ви ља ча). Укуп на то плот на сна га ко ја би се мо гла 
до би ти ис ко ри шће њем свих по сто је ћих из во ра тер мал не во де из-
но си око 216 MWt, са про из вод њом то плот не енер ги је од 180 хи-
ља да тен. Зна ча јан, али не са гле дан ге о тер мал ни по тен ци јал, ле жи 
у ко ри шће њу не га тив них и за вод ње них нафт них и га сних бу шо ти-
на у АП Вој во ди ни на ко ји ма је за вр ше на екс пло а та ци ја.

3. ОСНОВ НЕ ПРЕТ ПО СТАВ КЕ РАЗ ВО ЈА ЕНЕР ГЕ ТИ КЕ  
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

3.1. Енер ге ти ка Ре пу бли ке Ср би је у 2010. го ди ни

У окви ру енер гет ског си сте ма Ре пу бли ке Ср би је оба вља се 
екс пло а та ци ја до ма ће при мар не енер ги је (угља, наф те, при род ног 
га са, об но вљи вих из во ра енер ги је), увоз при мар не енер ги је (пре 
све га наф те и при род ног га са), про из вод ња елек трич не и то плот не 
енер ги је, се кун дар на пре ра да угља, као и тран спорт и ди стри бу ци-
ја енер ги је и енер ге на та до крај њих по тро ша ча фи нал не енер ги је.

Енер гет ски си стем Ре пу бли ке Ср би је чи не:
 – Сек тор наф те, у окви ру ко га се вр ши: екс пло а та ци ја до-

ма ћих ре зер ви наф те, оба вља увоз, тран спорт и пре ра да си ро ве 
наф те и нафт них де ри ва та, ди стри бу ци ја и про да ја/из воз де ри ва та 
наф те;

 – Сек тор при род ног га са, у окви ру ко га се осим уво за га са, 
оба вља екс пло а та ци ја до ма ћих ре зер ви при род ног га са, њи хо ва 
при мар на пре ра да, са ку пља ње, тран спорт и ди стри бу ци ја до крај-
њих по тро ша ча га са;

 – Сек тор угља, у окви ру ко га се вр ши екс пло а та ци ја и пре ра-
да угља. Екс пло а та ци ја угља од ви ја се у руд ни ци ма са по вр шин-
ском екс пло а та ци јом угља, руд ни ци ма са под зем ном екс пло а та ци-
јом угља и руд ни ку са под вод ном екс пло а та ци јом угља;

 – Елек тро е нер гет ски сек тор са чи ња ва ју: елек тро е нер гет ски 
из во ри за про из вод њу елек трич не енер ги је: тер мо е лек тра не, тер-
мо е лек тра не-то пла не и хи дро е лек тра не, си сте ми за пре нос елек-
трич не енер ги је пре ко ко јих се вр ши пре нос елек трич не енер ги је 
про из ве де не у зе мљи и оба вља раз ме на са су сед ним си сте ми ма, 
као и елек тро ди стри бу тив ни си сте ми пре ко ко јих се вр ши ис по ру-
ка елек трич не енер ги је крај њим по тро ша чи ма;

 – Си сте ми да љин ског гре ја ња по сто је у 57 гра до ва Ре пу бли ке 
Ср би је. По ред то га у си сте му ин ду стриј ске енер ге ти ке на ла зе се 
то плот ни из во ри, ко ји се ко ри сте за про из вод њу тех но ло шке па ре 
и то плот не енер ги је за по тре бе про из вод них про це са и за гре ја ње 
рад ног про сто ра. У око 30 ин ду стриј ских пред у зе ћа у Ре пу бли ци 
Ср би ји по сто је енер га не ко је омо гу ћу ју спрег ну ту про из вод њу то-
плот не и елек трич не енер ги је.

Укуп на по тро шња фи нал не енер ги је у Ре пу бли ци Ср би ји 
2010. го ди не из но си ла је 9,696 ми ли о на тен са струк ту ром по тро-
шње по сек то ри ма и енер ген ти ма при ка за ном на ди ја гра ми ма 3.1.а 
и 3.1.б.

Ди ја грам 3.1.а Струк ту ра по тро шње фи нал не енер ги је  
у 2010. го ди ни по сек то ри ма

Ди ја грам 3.1.б Струк ту ра по тро шње фи нал не енер ги је  
у 2010. го ди ни по енер ген ти ма

По тро шња при мар не енер ги је у Ре пу бли ци Ср би ји 2010. го-
ди не је из но си ла 15,531 ми ли о на тен са струк ту ром при ка за ном 
на Ди ја гра му 3.2. По треб не ко ли чи не угља, ко ји уче ству је у по-
тро шњи при мар не енер ги је са 50,7%, обез бе ђу ју се из до ма ће про-
из вод ње са пре ко 90%. Уво зе се ме та лур шки кокс и ква ли тет ни је 
вр сте угља. За раз ли ку од угља, око 70% си ро ве наф те и 84,5% 
при род ног га са обез бе ђу је се из уво за. Уво зе се нафт ни де ри ва ти 
(при мар ни бен зин, теч ни нафт ни гас, евро ди зел, ба зна уља), док 
се из во зе уља и ма зи ва, ма зут, мла зно го ри во и би ту мен.

Ди ја грам 3.2. Струк ту ра потрошњe при мар не енер ги је  
у 2010. го ди ни

По тро шња угља је до ми нант но ве за на за про из вод њу енер-
ги је тран сфор ма ци јом (око 92%) од че га је нај ве ћа по тро шња у 



тер мо е лек тра на ма. Струк ту ра ко ри шће них из во ра енер ги је за про-
из вод њу елек трич не енер ги је 2010. го ди не је при ка за на на Ди ја-
гра му 3.3.

Ди ја грам 3.3. Уче шће енер ге на та у про из вод њи елек трич не  
енер ги је у 2010. го ди ни

Са уче шћем од 13,3% у по тро шњи при мар не енер ги је 2010. 
го ди не, Ре пу бли ка Ср би ја има и зна чај ну уло гу на ре ги о нал ном 
тр жи шту енер ги је (Ди ја грам 3.4). По тро шња при мар не енер ги је 
по ста нов ни ку у 2010. го ди не је у Ре пу бли ци Ср би ји из но си ла је 
2,14 тен (Ди ја грам 3.5) што је не што из над ре ги о нал ног и свет-
ског про се ка, али је зна чај но ма ње од про се ка раз ви је них зе ма ља 
ОЕЦД. По тро шња при мар не енер ги је по је ди ни ци до ма ћег про из-
во да (све де но на па ри тет ку пов не мо ћи) је 2010. го ди не у Ре пу бли-
ци Ср би ји би ла ве ћа за 15% од свет ског про се ка и ско ро дво стру ко 
ве ћа не го у европ ским др жа ва ма чла ни ца ма ОЕЦД (Ди ја грам 3.6).

Ди ја грам 3.4. Струк ту ра по тро шње при мар не енер ги је у ре ги о ну 
у 2010. го ди ни

Дијаграм 3.5. Потрошња примарне енергије по становнику  
у 2010. години

Дијаграм 3.6. Потрошња примарне енергије по јединици БДП у 
2010. години (сведено на паритет куповне моћи)

Однос производње и потрошње електричне енергије у регио-
ну 2010. године приказан је на Дијаграму 3.7. Просечна потрошња 
електричне енергије по становнику у региону 2010. године изно-
сила је 3.659 kWh. Републику Србију карактерише потрошња већа 
за око 50% од светског просека, али и око 30% нижа у поређењу са 
чланицама ОЕЦД (Дијаграм 3.8.).

Дијаграм 3.7. Производња и потрошња електричне енергије  
у државама региона у 2010. години

Ди ја грам 3.8. По тро шња елек трич не енер ги је по ста нов ни ку  
у др жа ва ма ре ги о на у 2010. го ди ни

3.2. Про јек ци је фи нал не по тро шње енер ги је

Раз ма тра ње раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је у усло-
ви ма те ку ће еко ном ске кри зе ни је лак за да так. Са еко ном ског 



ста но ви шта гле да но, не по сто је од го ва ра ју ћи стра те шки до ку-
мен ти на ко ји ма би се за сни ва ла кре ди бил на пред ви ђа ња раз во ја 
при вре де Ре пу бли ке Ср би је. Оп шта је са гла сност да урав но те жен 
и одр жив еко ном ски раз вој Ре пу бли ке Ср би је мо ра да се за сни-
ва на бр жем ра сту раз мен љи вих до ба ра и из во за, по себ но по љо-
при вре де и ин ду стри је. Тем по раз во ја за ви си од стра них ула га ња, 
еко ном ско-по ли тич ког ам би јен та, ма кро е ко ном ске ста бил но сти, 
прав не си гур но сти, вла да ви не за ко на и ин сти ту ци ја, као и од ква-
ли те та пра во су ђа, сте пе на ко руп ци је, по ли тич ке ста бил но сти и др.

За мо дел раз во ја при вре де је усво је на мо ди фи ко ва на про јек-
ци ја из Стра те ги је и политикe раз во ја ин ду стри је Ре пу бли ке Ср би-
је од 2011. до 2020. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 55/11), 
ко ја као крај њи же ље ни ре зул тат ин ду стриј ског раз во ја по ста вља 
удво стру че ну ин ду стриј ску про из вод њу у 2020. го ди ни у од но су 
на ни во из 2010. го ди не и са зна чај ним про ме на ма у струк ту ри ин-
ду стриј ске по тро шње. С об зи ром да при вред на кре та ња у 2011. и 
2012. го ди ни ни су оправ да ла ова ква оче ки ва ња, ци ља ни раст и ци-
ља не вред но сти уз од го ва ра ју ћу про ме ну ин ду стриј ске и при вред-
не струк ту ре су усво је ни као сце на рио раз во ја при вре де до 2025. 
го ди не, а што под ра зу ме ва про се чан раст при вре де од око 3% го-
ди шње.

Што се ти че де мо граф ских про јек ци ја по треб них за раз ма-
тра ње енер гет ске по тро шње, узе ти су у об зир ре зул та ти по пи са 
ста нов ни штва из 2011. го ди не и усво је на је про јек ци ја Ре пу блич-
ког за во да за ста ти сти ку са прет по ста вље ном сред њом сто пом 
фер ти ли те та, пре ма ко јој до ла зи до да љег опа да ња бро ја ста нов-
ни ка и то на око 7 ми ли о на у 2020. го ди ни, од но сно на око 6,8 ми-
ли о на до 2030. го ди не.

На чин и ко ли чи на енер ги је по треб не за фи нал ну по тро шњу 
од ре ђу је, да ље и по тре бан раз вој сек то ра енер гет ских тран сфор-
ма ци ја (елек тро е нер ге ти ка и да љин ско гре ја ње), а ди рект но или 
ин ди рект но и раз вој про из вод ње (или по тре бу за уво зом) при мар-
них об ли ка енер ги је (об но вљи ви из во ри енер ги је, угаљ, наф та и 
при род ни гас).

За по тре бе пла ни ра ња раз во ја енер гет ског сек то ра де фи ни-
са на су два сце на ри ја фи нал не по тро шње енер ги је у пе ри о ду до 
2030. го ди не:

 – Ре фе рент ни сце на рио („bu si ness as usual”) и
 – Сце на рио са при ме ном ме ра енер гет ске ефи ка сно сти.
Пр ви сце на рио под ра зу ме ва на ста вак до са да шње прак се у 

про из вод њи и по тро шњи енер ги је, док се дру ги сце на рио за сни ва 
на мак си мал ној при ме ни ме ра енер гет ске ефи ка сно сти у свим фа-
за ма енер гет ског ци клу са.

У ре фе рент ном сце на ри ју спе ци фич ни по ка за те љи по тро-
шње енер ги је (ко ли чи на енер ги је по је ди ни ци ство ре ног БДП) у 
ин ду стри ји, по љо при вре ди и не е нер гет ској по тро шњи за др жа ни 
су иден тич ни као у ба зној 2010. го ди ни. Прог но зи ра ни раст по тро-
шње енер ги је у овим про из вод ним сек то ри ма је ве зан за пред ви ђе-
ни при вред ни раст. За по тре бе прог но зе по тро шње енер ги је у сек-
то ру са о бра ћа ја пред ви ђен је раст по тро шње од 0,5% го ди шње. За 
раст по тро шње енер ги је у сек то ру до ма ћин ста ва и сек то ру оста ли 
по тро ша чи, усво је не су про сеч не сто пе ра ста из пе ри о да 2001-
2010. го ди на.Сце на рио са при ме ном ме ра енер гет ске ефи ка сно сти 

(ЕЕ) пред ви ђа при ме ну ме ра у ци љу сма ње ња по тро шње фи нал-
не енер ги је у скла ду са оба ве за ма из Уго во ра о осни ва њу Енер-
гет ске за јед ни це („Слу жбе ни гла сник РС”, број 62/06) и у скла ду 
са Ди рек ти вом 2006/32/ЕЗ о енер гет ској ефи ка сно сти код крај ње 
по тро шње и енер гет ским услу га ма. Ове ме ре се пр вен стве но од-
но се на стам бе ни, ко мер ци јал ни и јав но-услу жни сек тор, сек тор 
ин ду стри је и сек тор тран спор та и до во де до 9% уште де у фи нал-
ној по тро шњи 2018. го ди не у од но су на Ре фе рент ни сце на рио. 
По сле дич но до ла зи до ре ла тив ног сма ње ња по тро шње енер ги је 
(сма ње ње у од но су на је ди ни цу БДП) у про из вод ним и услу жним 
сек то ри ма (ин ду стри ја, по љо при вре да, јав ни и ко мер ци јал ни сек-
тор, гра ђе ви нар ство), док би у сек то ру са о бра ћа ја и до ма ћин ства 
тре ба ло да до ђе и до ап со лут ног сма ње ња по тро шње у од но су на 
ба зну го ди ну.

На Ди ја гра му 3.9. су упо ре до при ка за не про јек ци је фи нал не 
по тро шње енер ги је у ова два сце на ри ја. У од но су на ба зну 2010. 
го ди ну по ве ћа ње из но си 10,1% у ре фе рент ном, од но сно 1% у сце-
на ри ју са ме ра ма ЕЕ до 2020. го ди не, од но сно 18% и 6,8% до 2025. 
го ди не (у од но су на ба зну го ди ну). Раз ли ка у фи нал ној по тро шњи 
у ова два сце на ри ја у 2020. го ди ни из но си 920 хи ља да тен, што 
енер гет ску ефи ка сност про мо ви ше у„но ви енер гет ски из вор” и да-
је сна жну осно ву да це ло куп на енер гет ска по ли ти ка бу де усме ре-
на на то да по тро шња фи нал не енер ги је у Ре пу бли ци Ср би ји те жи 
Сце на ри ју са при ме ном ме ра енер гет ске ефи ка сно сти. Да кле, без 
об зи ра што ће при вред ни раз вој зе мље, уз пред ви ђе ну ре ин ду-
стри ја ли за ци ју не ми нов но до ве сти до по ве ћа них по тре ба за енер-
ги јом, нео п ход но је ин тен зив ном при ме ном ме ра и по сту па ка за 
по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти обез бе ди ти да по ка за те љи енер-
гет ског ин тен зи те та (све де ни на нов ча не и на ту рал не вред но сти) 
те же про сеч ним вред но сти ма у зе мља ма Европ ске уни је.

Ди ја грам 3.9. Про јек ци ја фи нал не по тро шње енер ги је

Сек тор ски по сма тра но (Та бе ла 3.1.), при вред ни раз вој зе мље 
до во ди до по ве ћа ња уче шћа про из вод них сек то ра (ин ду стри ја, по-
љо при вре да, не е нер гет ска по тро шња) у оба сце на ри ја. Пред ви ђе-
но по ве ћа ње уче шћа ових сек то ра је са по ла зних 34,8% у 2010. 
го ди ни на око 40% у 2025. го ди ни. Тренд је та кав да би се 2030. 
го ди не у тим сек то ри ма тро ши ло око 45% фи нал не енер ги је. У ис-
том пе ри о ду би уче шће сек то ра до ма ћин ства тре ба ло да опад не за 
око 5%, а са о бра ћа ја 2 –3%.

Та бе ла 3.1. Фи нал на по тро шња енер ги је по сек то ри ма (хи ља да тен)
Сектор Референтни сценарио Сценарио са применом мера ЕЕ

2010. 2015. 2020. 2025. 2030. 2015. 2020. 2025. 2030.
Домаћинства 3148,0 3193,1 3226,5 3284,3 3349,5 3136,9 3129,0 3121,2 3113,4
Индустрија 2393,0 2560,4 2826,9 3277,1 3799,1 2409,9 2467,1 2891,1 3388,0
Грађевинарство 7,0 7,9 8,9 10,4 12,2 7,9 8,9 10,4 12,2
Саобраћај 2239,0 2329,2 2388,1 2448,4 2510,2 2206,7 2143,4 2081,9 2022,2
Пољопривреда 175,0 184,9 203,9 232,5 264,9 184,9 203,9 232,5 264,9
Остали потрошачи 934,0 979,9 1024,8 1077,0 1132,0 867,5 805,9 855,5 908,1
Финална потрошња за енергетске сврхе 8 896,0 9 255,4 9 679,1 10 329,7 11 067,9 8 813,8 8 758,2 9 192,6 9 708,8
Неенергетска
потрошња

800,0 882,0 997,8 1168,2 1367,2 882,0 997,9 1168,2 1367,3

УКУПНО 9696,0 10 137,4 10 676,9 11 497,9 12 435,1 9 695,8 9 756,1 10 360,8 11 076,2

У оба сце на ри ја се пред ви ђа по ве ћа ње уче шћа ОИЕ у бру то фи нал ној по тро шњи на 27% до 2020. го ди не, као и од го ва ра ју ћа про ме-
на у струк ту ри ко ри шће ња енер ге на та у по је ди ним сек то ри ма (Та бе ла 3.2.). У сек то ру ин ду стри је про ме на струк ту ре ко ри шће них енер-
ге на та усло вље на је оче ки ва ном про ме ном ин ду стриј ске струк ту ре.



У сек то ру до ма ћин ства и оста ли по тро ша чи (јав ни и ко мер ци јал ни сек тор) пред ви ђа се ма ње ко ри шће ње угља и де ри ва та наф те, 
као и елек трич не енер ги је за то плот не по тре бе, а по ве ћа ње по тро шње об но вљи вих из во ра енер ги је, то плот не енер ги је и при род ног га са. 
Про ме на струк ту ре у сек то ру са о бра ћа ја се од но си пр вен стве но на ве ће ко ри шће ње би о го ри ва ко је би до 2020. го ди не тре ба ло да уче-
ству је са 10% у фи нал ној по тро шњи у сек то ру са о бра ћа ја.

По тро шња елек трич не енер ги је до 2025/2030. го ди не у оба сце на ри ја ра сте. У Ре фе рент ном сце на ри ју ра сте кон стант но у це лом 
пе ри о ду, са гла сно исто риј ском трен ду ко ји пра ти, док у Сце на ри ју са ме ра ма енер гет ске ефи ка сно сти, ове ме ре чи не да тај тренд бу де за-
у ста вљен до 2020. го ди не. На кон то га, без об зи ра на и да ље при сут не ме ре енер гет ске ефи ка сно сти, по раст по тро шње елек трич не енер-
ги је, услед ра ста при вред них ак тив но сти у ап со лут ном из но су, пре ва зи ла зи уште ду по осно ву ме ра енер гет ске ефи ка сно сти.

Та бе ла 3.2. Фи нал на по тро шња енер ги је по енер ген ти ма (хи ља да тен)
Сек тор Ре фе рент ни сце на рио Сце на рио са при ме ном ме ра ЕЕ

2010 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030
Би о го ри ва - 22,6 231,3 237,2 243,1 21,4 207,5 201,5 195,6
Де ри ва ти наф те 3 268,0 3 410,4 3 368,8 3 595,6 3 853,1 3 258,5 3 083,0 3 200,4 3 348,7
Угаљ 1 025,0 996,7 989,6 1013,8 1 046,3 918,5 837,2 881,7 934,9
Елек трич на енер ги ја 2 371,0 2 482,4 2 512,7 2644,4 2 799,4 2 317,0 2 254,1 2 360,7 2 490,7
При род ни гас 1 150,0 1 321,7 1 540,9 1796,0 2 088,0 1 320,0 1 418,0 1 659,0 1 934,9
То плот на енер ги ја 852,0 841,1 864,1 956,2 1 058,1 803,4 786,9 857,1 936,2
ОИЕ за то плот не по тре бе 5,7 24,3 65,6 70,1 75,1 23,2 64,6 68,7 73,1
Би о ма са 1 025,0 1 038,2 1 104,0 1184,6 1 272,1 1 033,8 1 104,9 1 131,8 1 162,1
УКУП НО 9 696,0 10 137,4 10 676,9 11 497,9 12 435,1 9 695,8 9 756,1 10 360,8 11 076,2

Де таљ ни енер гет ски би лан си за пе ри од 2010 –2030. го ди на за оба сце на ри ја раз во ја, при ка за ни су у Анек су  – Збир ни енер гет ски би-
лан си и енер гет ски ин ди ка то ри, ко ји је од штам пан уз ову стра те ги ју и чи ни њен са став ни део.

3.3. SWOТ ана ли за енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је

SWOT ана ли за, по де фи ни ци ји, пред ста вља до бар на чин да се кроз упо ред ни при каз основ них пред но сти, сла бо сти, шан си и прет-
њи, са гле да ју из гле ди или пре пре ке за ре а ли за ци ју би ло ког про јек та. Стра те ги ја раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је, омо гу ћа ва уоча-
ва ње свих кру ци јал них по зи тив них и не га тив них фак то ра ко ји би мо гли ути ца ти на оства ре ње ци ље ва, пре глед оно га што би мо гло по-
слу жи ти за под сти ца ње ре а ли за ци је Стра те ги је, као и оно га што би мо гло до ве сти до за сто ја и про бле ма, би ло услед ин тер них сла бо сти, 
или екс тер них огра ни че ња.

Tабела ко ја сле ди са др жи мно ге фак то ре, окол но сти и чи ње ни це ко је де лу ју, ка ко по зи тив но та ко и не га тив но (као под сти ца ји и као 
пре пре ке) на оства ри ва ње Стра те ги је раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је. Мно ги од на ве де них фак то ра су да ти као ин ди ка то ри ко ји 
упу ћу ју на стра те шке и опе ра тив не ци ље ве раз во ја по је ди них обла сти енер ге ти ке, ка ко би Стра те ги ја, про гра ми ње ног оства ре ња, ак ци-
о ни пла но ви и оста ле ак тив но сти усме ре ни на ње но спро во ђе ње (за кон ска ре ше ња, уред бе, а из над све га енер гет ска по ли ти ка и прак са) 
мо гли да се при ла го де чи ње ни ца ма ко је су на бро ја не у SWOT ана ли зи.

Tабела 3.3. SWOT ана ли за ста ња и мо гућ но сти енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је
СНА ГЕ (по сто је ће) СЛАБOСТИ (уну тра шње)
Тра ди ци ја и ис ку ства у прет ход ном раз во ју енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је:
 – Ква ли тет ни ка дро ви и ква ли фи ко ва на рад на сна га у енер ге ти ци,
 – Ре ви та ли за ци ја сек то ра оства ре на у пр вој де це ни ји XXI ве ка;
Рас по ло жи ви ре сур си и по тен ци ја ли:
 – Угаљ,
 – По тен ци јал об но вљи вих из во ра енер ги је,
 – По тен ци јал по ве ћа ња енер гет ске ефи ка сно сти у про из вод њи, ди стри бу ци ји и по-
тро шњи енер ги је,
 – Ге о граф ски по ло жај пре но сног си сте ма из ме ђу ре ги о на са ви шко ви ма и ре ги о на са 
не до стат ком елек трич не енер ги је,
 – Ге о граф ски по ло жај по тен ци јал ног ре ги о нал ног чво ри шта за тр го ви ну елек трич ном 
енер ги јом тран спорт ним и скла ди шним ка па ци те ти ма при род ног га са;
Енер гет ски ин фра струк тур ни си сте ми тех нич ки у ре ла тив но очу ва ном ста њу:
 – Раз ви је ност елек тро е нер гет ског си сте ма и ње го ва ре ги о нал на по ве за ност;
Тех нич ке ка рак те ри сти ке пре но сног си сте ма у скла ду са зах те ви ма европ ског удру же-
ња опе ра то ра пре но сних си сте ма елек трич не енер ги је (ENT SO-E);
Зна ча јан сте пен из гра ђе но сти тран спорт ног и ди стри бу тив ног га со вод ног си сте ма;
Из гра ђе ност си сте ма да љин ског гре ја ња;
Ра ти фи ка ци ја и сту па ње на сна гу Уго во ра о осни ва њу Енер гет ске за јед ни це, чи ме је 
Ре пу бли ка Ср би ја по ста ла део по ве за ног европ ског енер гет ског тр жи шта;
Пот пи си ва ње Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу из ме ђу Европ ских за јед-
ни ца и њи хо вих др жа ва чла ни ца, с јед не стра не, и Ре пу бли ке Ср би је, с дру ге стра не 
(„Слу жбе ни гла сник РС  – Ме ђу на род ни уго во ри”, бр  83/08, 11/13 и 12/14)

Ви со ка екс тер на енер гет ска за ви сност:
 – Не по вољ на струк ту ра до ма ћих кон вен ци о нал них енер гет ских из во ра,
 – Ни зак ни во ула га ња у ис тра жи ва ња енер гет ских по тен ци ја ла,
 – Не до вољ но ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је;
Не е ко ном ске це не енер ги је и дис па ри тет це на енер ги је и енер ге на та;
Ни зак сте пен на пла те при род ног га са,
то плот не и елек трич не енер ги је;
Не ра ци о нал но ко ри шће ње енер ги је:
 – Не до вољ но ко ри шће ње ви со ко ефи ка сних тех но ло ги ја за про из вод њу и по тро шњу 
енер ги је,
 – Ви со ка спе ци фич на по тро шња енер ги је по је ди ни ци бру то до ма ћег про из во да,
 – Ви со ка спе ци фич на по тро шња енер ги је по је ди ни ци про из во да у ин ду стри ји,
 – Ни зак ква ли тет и не по вољ на струк ту ра са о бра ћа ја у енер гет ском сми слу,
 – Не ра ци о нал но ко ри шће ње елек трич не енер ги је за то плот не по тре бе,
 – Не до вољ но ко ри шће ње при род ног га са у ши ро кој по тро шњи;
Не до ста так стан дар да и про пи са из обла сти енер ге ти ке;
Тех но ло шка за ста ре лост по сто је ћих и не до ста так но вих енер гет ских ка па ци те та;
Ми ни мал на ко ге не ра ци ја елек трич не и то плот не енер ги је;
Ви со ки тех но ло шки и дру ги гу би ци у ди стри бу ци ји енер ги је;
Огра ни че на сред ста ва за по тре бе ин ве сти ци ја у енер гет ске ка па ци те те;
Тех но ло шко за о ста ја ње до ма ће елек тро-ма ши но град ње у град њи енер гет ских обје ка-
та и ин фра струк ту ре;
Не е фи ка сност јав них енер гет ских пред у зе ћа;
На сле ђе де ва ста ци је при род ног про сто ра и пре ко мер но за га ђе ње во да, ва зду ха и зе-
мљи шта узро ко ва но енер ге ти ком;
Ни зак ни во ко ри шће ња тех но ло ги ја са ни ским сте пе ном еми си ја штет них ма те ри ја у 
свим де ло ви ма енер гет ског ци клу са;
Не раз ви је ност ин тер ног и ре ги о нал ног тр жи шта елек трич не енер ги је и при род ног га са;
Не до ста так стра те ги је при вред ног и дру штве ног раз во ја зе мље;
Не тран спа рент ност во ђе ња енер гет ске по ли ти ке;
Не раз ви је ност и не а де кват ност енер гет ске ста ти сти ке;
Дуготрајне и сложене процедуре прибављања сагласности и дозвола



МО ГУЋ НО СТИ (раз вој ни по тен ци ја ли) ПРЕТ ЊЕ (раз во ју)
Ин те гра ци ја Ре пу бли ке Ср би је у ЕУ  – до след но спро во ђе ње оба ве за пре у зе тих при-
сту па њем Уго во ру о осни ва њу Енер гет ске за јед ни це:
 – Ве ће ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је,
 – Ор га ни зо ва ње си сте ма ми ни мал них оба ве зних ре зер ви наф те и де ри ва та наф те,
 – Мо дер ни за ци ја ра фи не ри ја у скла ду са стан дар ди ма ЕУ,
 – По ди за ње мо гућ но сти и оби ма јав но-при ват ног парт нер ства у обла сти енер ге ти ке;
По ди за ње укуп не еко ном ске кон ку рент но сти енер гет ских си сте ма:
 – Ин тен зив ни је ко ри шће ње прет при ступ них фон до ва ЕУ у сек то ру енер ге ти ке,
 – Ефи ка сни је по сло ва ње јав них енер гет ских пред у зе ћа и дру гих при вред них су бје ка-
та у обла сти енер ге ти ке,
 – При вла че ње стра них парт не ра, ба на ка и ин ве сти то ра у си гур но и ду го роч но ула га-
ње у енер гет ски си стем Ре пу бли ке Ср би је,
 – По ди за ње кон ку рен ци је и кон ку рент но сти у енер ге ти ци,
 – Раз вој тр жи шта елек трич не енер ги је и при род ног га са у зе мљи и ре ги о ну,
 – По ве ћа ње прав не си гур но сти ин ве сти ци ја;
По бољ ша ње енер гет ске ефи ка сно сти:
 – Ко ри шће ње енер гет ски ефи ка сних тех но ло ги ја у це ло куп ном енер гет ском ци клу су,
 – Уво ђе ње енер гет ског ме наџ мен та у јав ни, ко мер ци јал ни и ин ду стриј ски сек тор,
 – Рад ESCO пред у зе ћа,
 – Мо дер ни за ци ја и ре ви та ли за ци ја енер гет ске мре же и обје ка та;
Уво ђе ње прин ци па чи сти је про из вод ње у енер гет ском сек то ру:
 – Одр жи во ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је,
 – Из град ња но вих елек тро е нер гет ских ка па ци те та на угаљ ускла ђе них са ЕУ стан-
дар ди ма,
 – Ин тен зив ни је ко ри шће ње при род ног га са у сек то ру ши ро ке по тро шње,
 – Из град ња по стро је ња за ком би но ва ну про из вод њу елек трич не и то плот не енер ги је 
на при род ни гас или би о гас;
Из град ња но вог прав ца снаб де ва ња при род ним га сом;
Из град ња га сних ин тер ко нек ци ја са га со вод ним си сте ми ма су сед них зе ма ља;
Про ши ре ње по сто је ћих и из град ња но вих ка па ци те та за скла ди ште ње при род ног га-
са;
Из град ња но вих ка па ци те та за пре нос елек трич не енер ги је;
Изградња нових система за транспорт и складиштење нафте и деривата

Ак ту ел ни кри зни то ко ви енер ге на та у све ту и мо гућ но сти но вих енер гет ских „шо ко-
ва”;
Но ва на гла по ве ћа ња тра жње за енер ген ти ма у све ту или ства ра ње кри зних жа ри шта 
ко ја би до ве ла до по ве ћа ња це на енер ге на та (по себ но наф те и при род ног га са);
Гло бал на ра зи ла же ња око по ли ти ке кли мат ских про ме на и стра те ги ја „чи сти је” енер-
ге ти ке;
Про ду бљи ва ње со ци јал не и еко ном ске кри зе, раст си ро ма штва, пре за ду же ност и 
успо рен при вред ни раз вој зе мље;
За о ста ја ње за про ме на ма у енер гет ској по ли ти ци у ре ги о ну услед не ре ше них со ци јал-
них и по ли тич ких пи та ња;
Не по вољ ни де мо граф ски трен до ви и ста ре ње ста нов ни штва;
По ли тич ки опор ту ни зам и не спрем ност за де по ли ти за ци ју и про фе си о на ли за ци ју 
енер ге ти ке:
 – Од су ство по ли тич ке во ље да се спро ве ду до след не тр жи шне ре фор ме у енер ге ти ци,
 – За др жа ва ње прин ци па„со ци јал них це на” енер ги је;
За о ста ја ње и успо рен тех но ло шки раз вој енер гет ских си сте ма, због не по вољ ног еко-
ном ског по ло жа ја:
 – Не до ста так ин ве сти ци ја у об но ву, мо дер ни за ци ју и из град њу енер гет ских ка па ци те-
та и ин фра струк ту ре,
 – Опа да ње по у зда но сти енер гет ских по стро је ња и опре ме услед ста ро сти и сла бог 
одр жа ва ња;
Не ус кла ђе ност стан дар да и про пи са са про пи си ма ЕУ, од но сно њи хо во не при ме њи-
ва ње;
Неповољан утицај промене климе на енергетски сектор

4. СТРА ТЕ ШКИ ПРИ О РИ ТЕ ТИ РАЗ ВО ЈА ЕНЕР ГЕ ТИ КЕ РЕ ПУ-
БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Енер ге ти ка је јед на од ин ве сти ци о но нај ин тен зив ни јих гра-
на при вре де. Она има ви ше стру ко деј ство на еко ном ске ре зул та-
те при вре ђи ва ња, као и на чи та ву тех но ло шку осно ву дру штва, и 
пред ста вља јед ну од основ них под ло га укуп ног раз во ја сва ке зе-
мље. Си гур но и без бед но снаб де ва ње енер ги јом, ње на до ступ ност 
и рас по ло жи вост под тран спа рент ним и не ди скри ми на тор ним 
усло ви ма, про из вод ња и ко ри шће ње у скла ду са прин ци пи ма одр-
жи вог раз во ја су пред у сло ви за успе шно функ ци о ни са ње сва ког 
дру штва, за по ди за ње кон ку рент но сти на ци о нал не при вре де и ко-
нач но за бла го ста ње гра ђа на. Ово је по себ но бит но у вре ме ну еко-
ном ске кри зе у ко јој се Ре пу бли ка Ср би ја тре нут но на ла зи.

Ди ја грам 4.1. Стра те шки при о ри те ти раз во ја енер ге ти ке  
Ре пу бли ке Ср би је

Обез бе ђе ње енер гет ске без бед но сти, раз вој тр жи шта енер ги-
је и све у куп на тран зи ци ја ка одр жи вој енер ге ти ци се на ме ћу као 

кључ ни при о ри те ти енер гет ског раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, од но-
сно прин ци пи на ко ји ма је по треб но раз ви ја ти енер гет ску по ли ти-
ку до 2030. го ди не.
ЕНЕР ГЕТ СКА БЕЗ БЕД НОСТ  – По у зда но, сигурнo, ефи ка сно и ква ли тет но 

снабдевањe енер ги јом и енер ген ти ма;
 – Успостављање услова за поуздан и безбедан рад 
и одрживи развој енергетских система и енергет-
ског сектора уопште

ТР ЖИ ШТЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ  – Кон ку рент ност на тр жи шту енер ги је на на че ли-
ма не ди скри ми на ци је, јав но сти и тран спа рент-
но сти;
 – За шти та ку па ца енер ги је и енер ге на та;
 – Раз вој тр жи шта елек трич не енер ги је и при род-
ног га са и њи хо во по ве зи ва ње са је дин стве ним 
тр жи штем енер ги је ЕУ;
 – Интензивније повезивање енергетског система 
Републике Србије са енергетским системима 
других држава, нарочито оних из непосредног 
окружења

ОДР ЖИ ВА ЕНЕР ГЕ ТИ КА  – Обез бе ђе ње усло ва за уна пре ђе ње енер гет ске 
ефи ка сно сти у оба вља њу енер гет ских де лат но сти 
и по тро шњи енер ги је;
 – Ства ра ње еко ном ских, при вред них и фи нан сиј-
ских усло ва за по ве ћа ва ње уде ла енер ги је из об-
но вљи вих из во ра енер ги је, као и за ком би но ва ну 
про из вод њу елек трич не и то плот не енер ги је;
 – Ства ра ње ин сти ту ци о нал них, фи нан сиј ских 
и тех нич ких прет по став ки за ко ри шће ње но вих 
из во ра енер ги је;
 – Уна пре ђе ње ста ња и си сте ма за шти те жи вот не 
сре ди не у свим обла сти ма енер гет ских де лат но-
сти;
 – Успостављање повољнијих законских, институ-
ционалних и логистичких услова за динамичније 
инвестирање у енергетику

4.1. Обез бе ђе ње енер гет ске без бед но сти

До вољ на и аде кват на по ну да енер ги је, од но сно си гур но, 
по у зда но и ква ли тет но снаб де ва ња енер ги јом је пред у слов при-
вред ног и дру штве ног раз во ја. Укуп на уво зна енер гет ска за ви-
сност Ре пу бли ке Ср би је (33,5% у 2010. го ди ни) у од но су на ве ћи-
ну европ ских др жа ва ни је ве ли ка, али је вр ло из ра же на у сек то ру 
наф те, нафт них де ри ва та и при род ног га са. Ка шње ње у из град њи 
но вих елек тро е нер гет ских обје ка та мо же до ве сти и до то га да Ре-
пу бли ка Ср би ја у на ред ним го ди на ма по ста не зна чај ни ји уво зник 
елек трич не енер ги је. Оче ки ва на ре ин ду стри ја ли за ци ја и по раст 
ин ду стриј ске про из вод ње до ко га би тре ба ло да до ђе на кон кри зе, 
во ди ли би ве ро ват но ка истом, али још из ра же ни јем ис хо ду.



Због то га је, по ред про мо ци је штед ње и ра ци о нал ног ко ри-
шће ња енер ги је, као на ци о нал них вред но сти и прин ци па, по треб но 
обез бе ди ти од го ва ра ју ће ре зер ве наф те и при род ног га са, из вр ши-
ти ди вер си фи ка ци ју пра ва ца и из во ра снаб де ва ња овим енер ген ти-
ма и при сту пи ти из град њи но вих елек тро е нер гет ских про из вод них 
ка па ци те та ко ји ће са знат но ве ћом енер гет ском ефи ка сно шћу ко-
ри сти ти кон вен ци о нал на го ри ва и ва ло ри зо ва ти по тен ци ја ле об-
но вљи вих из во ра енер ги је. Уз обез бе ђе ње отво ре ног и по ве за ног 
до ма ћег енер гет ског тр жи шта са ре ги о нал ним и европ ским тр жи-
штем, и уз ефи ка сан тран зит енер ги је и пре ко гра нич ну са рад њу 
ове ак тив но сти би тре ба ло да обез бе де ба лан си ран раз вој енер гет-
ског сек то ра и ду го роч ну енер гет ску без бед ност зе мље.

4.2. Раз вој тр жи шта енер ги је

4.2.1. Ин тер но-на ци о нал но тр жи ште енер ги је

Ства ра ње и раз вој тр жи шта енер ги је је кључ на прет по став ка 
за еко ном ски одр жив раз вој енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је. То зна чи 
ус по ста вља ње тр жи шта енер ги је, на прин ци пи ма кон ку рен ци је, јав-
но сти и сло бод не ини ци ја ти ве енер гет ских су бје ка та. Ово тре ба да 
омо гу ћи сло бо ду из бо ра по тро ша ча у по гле ду снаб де ва ња енер ги јом 
и енер ген ти ма, при че му њи хо ва це на све ви ше тре ба да за ви си од 
по ну де и тра жње. Ме ђу тим, прин ци пи је лан и тран спа рен тан на чин 
по сте пе ног, али си гур ног до сти за ња еко ном ски рав но те жног ни воа 
це на енер ги је, под ра зу ме ва ју ћи и укљу чи ва ње пу ног из но са еко ло-
шког оп те ре ће ња и тро шко ва, оста је стал ни за да так енер гет ске по-
ли ти ке. Ова кав уну тра шњи ре гу ла тор ни оквир пред ста вља нео п ход-
ну прет по став ку за сва ку да љу ин те гра ци ју на ци о нал ног тр жи шта.

4.2.2. Ре ги о нал но тр жи ште енер ги је

Ре пу бли ка Ср би ја је при хва ти ла, пот пи са ла и ра ти фи ко ва-
ла Уго вор о осни ва њу Енер гет ске за јед ни це. Ти ме је као је дан од 
сво јих при о ри те та по ста ви ла и ус по ста вља ње ре ги о нал ног тр жи-
шта енер ги је и ње го ву ин те гра ци ју у енер гет ско тр жи ште Европ-
ске уни је. Та кво тр жи ште тре ба да омо гу ћи зна чај ни је ин ве сти-
ра ње у сек тор и да до при не се еко ном ском раз во ју и ста бил но сти 
зе мље и ре ги о на. Функ ци о ни са ње тр жи шта се мо ра за сни ва ти на 
им пле мен та ци ји ре ле вант ног прав ног окви ра и прав них те ко ви на 
Европ ске уни је у обла сти енер ге ти ке, за шти те жи вот не сре ди не, 
кон ку рен ци је, ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је и енер гет-
ске ефи ка сно сти. Енер гет ску без бед ност ре ла тив но ма ле и уво зно 
за ви сне еко но ми је је да ле ко лак ше оства ри ти у усло ви ма уса гла-
ше них прин ци па функ ци о ни са ња тр жи шта енер ги је у ре ги о ну и 
ши ре, ства ра њем је дин стве ног и отво ре ног енер гет ског тр жи шта.

Раз ви је но на ци о нал но и ре ги о нал но тр жи ште отва ра мо гућ-
но сти за зна чај но ве ће ин ве сти ра ње у сек тор и до при но си еко ном-
ском раз во ју и ста бил но сти зе мље. Из град ња но вог прав ца снаб-
де ва ња при род ним га сом, и но вих елек тро е нер гет ских и га сних 
ин тер ко нек ци ја ће по зи ци о ни ра ти Ре пу бли ку Ср би ју као енер гет-
ски зна чај ну тран зит ну зе мљу.

За ефи ка сно функ ци о ни са ње уну тра шњег и ре ги о нал ног 
енер гет ског тр жи шта нео п хо дан је рад на да љој из град њи и мо-
дер ни за ци ји елек тро е нер гет ске и га со вод не ин фра струк ту ре. По-
треб но је из вр ши ти ре ги о нал но по ве зи ва ње га со вод ног си сте ма и 
за вр ши ти га си фи ка ци ју Ре пу бли ке Ср би је, a у обла сти елек тро е-
нер ге ти ке пер ма нент но ра ди ти на ре ви та ли за ци ји по сто је ћих и из-
град њи но вих пре но сних и ди стри бу тив них ка па ци те та.

Раз вој енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је тре ба да бу де та кав да 
ње го ви ефек ти по жи вот ну сре ди ну бу ду ми ни мал ни. Ме ђу тим, 
енер ге ти ка Ре пу бли ке Ср би је ће мо ра ти и да бу де тр жи шно уте ме-
ље на и еко ном ски ефи ка сна, у ме ри да ге не ри ше соп стве ни раз вој, 
али и да пред ста вља ге не ра тор и си гур ну осно ву раз во ја зе мље.

4.3. Тран зи ци ја ка одр жи вој енер ге ти ци

При ме на ме ра енер гет ске ефи ка сно сти, ко ри шће ње об но-
вљи вих из во ра енер ги је и за шти та жи вот не сре ди не и сма ње ње 
ути ца ја на кли мат ске про ме не су кључ ни еле мен ти тран зи ци је ка 
одр жи вом раз во ју енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је.

Има ју ћи у ви ду тре нут но ста ње у ефи ка сно сти про из вод ње, 
тран сфор ма ци је, тран спор та и по тро шње енер ги је у Ре пу бли ци 
Ср би ји, при ме на ме ра и по сту па ка за по ве ћа ње енер гет ске ефи-
ка сно сти има ка па ци тет „но вог, до ма ћег енер гет ског из во ра” и 

на ме ће се као ду го ро чан еле мент функ ци о ни са ња и осно ва раз во ја 
свих енер гет ских сек то ра. Узи ма ју ћи у об зир енер гет ске по тен ци-
ја ле и ре сур се, про из вод ња енер ги је у пр вој по ло ви ни овог ве ка у 
Ре пу бли ци Ср би ји ће се усме ра ва ти ка ко ри шће њу ло кал но рас-
по ло жи вих об но вљи вих из во ра енер ги је и при ме ни тех но ло ги ја 
„чи стог угља”. Ути цај на око ли ну енер гет ских по стро је ња и про-
из вод ња енер ги је са што ни жом еми си јом га со ва са ефек том ста-
кле не ба ште по ста ће пре су дан кри те ри јум за оце ну енер гет ских 
тех но ло ги ја и мо гу ћих пра ва ца раз во ја енер ге ти ке, при че му ће се 
нор ме ве за не за за шти ту жи вот не сре ди не стал но по о штра ва ти.

Тран зи ци ја ка ефи ка сни јој, чи сти јој и об но вљи вој енер ги ји 
се мо ра ба зи ра ти на тр жи шној це ни енер ги је из кон вен ци о нал-
них из во ра (ко ја об у хва та и тро шко ве за шти те жи вот не сре ди не) 
са јед не, и на при ме ре ним под сти ца ји ма и сти му ла ци ја ма са дру ге 
стра не. При ме на од го ва ра ју ћих тех но ло шких стан дар да, еду ка ци-
ја и бо ље ин фор ми са ње, у ком би на ци ји са еко ном ским ин стру-
мен ти ма и под сти ца ји ма за штед њу, по ве ћа ње енер гет ске ефи ка-
сно сти и ве ће ис ко ри шће ње об но вљи ве енер ги је, са став ни је део 
укуп не стра те ги је одр жи ве енер ге ти ке.

Оства ре ње одр жи вог раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је у 
пе ри о ду до 2030. го ди не у скла ду са по тре ба ма и мо гућ но сти ма 
при вре де и дру штва и оства ре ња за цр та них ци ље ва зах те ва ће да 
да љи раз вој енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је бу де за сно ван на ак тив-
но сти ма ко је об у хва та ју:

1) Ин тен зив ни је ис тра жи ва ње енер гет ских по тен ци ја ла;
2) Раз вој енер гет ског тр жи шта, уз при ме ну прин ци па кон ку-

рен ци је, тран спа рент но сти и не ди скри ми на ци је;
3) Из град њу но вих енер гет ских ка па ци те та, од но сно ре ви та-

ли за ци ју и мо дер ни за ци ју по сто је ћих;
4) Све о бу хва тан и ко ор ди ни ран при ступ ра ци о на ли за ци ји 

по тро шње енер ги је и укуп ном по ве ћа њу енер гет ске ефи ка сно сти;
5) Ства ра ње аде кват них ре гу ла тор них и ор га ни за ци о них 

усло ва и по јед но ста вљи ва ње и убр за ње про це ду ра при ба вља ња 
са гла сно сти и до зво ла;

6) Ин тен зив но ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је, при 
че му про мо ви са ње об но вљи вих из во ра енер ги је тре ба укљу чи ти и 
у енер гет ске пла но ве гра до ва и ло кал них за јед ни ца као део ло кал-
них енер гет ских стра те ги ја;

7) Ре ор га ни за ци ју и ре струк ту ри ра ње пред у зе ћа у енер гет-
ском сек то ру:

 – обез бе ђе ње еко ном ских, ор га ни за ци о них и прав них усло ва 
да јав на пред у зе ћа енер гет ске при вре де мо гу са мо стал но успе шно 
да функ ци о ни шу на тр жи шту и да по ста ну спо соб на да обез бе де 
ве ће уче шће соп стве них сред ста ва за по тре бе раз во ја, за шти те жи-
вот не сре ди не и ре кул ти ва ци је про сто ра,

 – уво ђе ње прин ци па кор по ра тив ног упра вља ња у јав на пред у-
зе ћа,

 – раз ма тра ње мо гућ но сти си нер гет ског по ве зи ва ња пред у зе-
ћа ко ја упра вља ју мре жним ин фра струк тур ним си сте ми ма (наф та, 
гас, елек трич на енер ги ја);

8) Да ље уса гла ша ва ње по сто је ћих про пи са са про пи си ма и 
стан дар ди ма ЕУ, уз ме ђу соб но уса гла ша ва ње и раз вој на ци о нал-
них про пи са та ко да се:

 – обез бе ди хар мо ни за ци ја тех нич ке и дру ге ре гу ла ти ве и про-
пи са као по др шка си гур ном и без бед ном тех нич ком упра вља њу 
енер гет ском ин фра струк ту ром,

 – обез бе ди трај на за шти та про сто ра над ле жи шти ма енер гет-
ских си ро ви на, хи дро а ку му ла ци о них ба се на и енер гет ских ко ри-
до ра од да ље из град ње,

 – оба ве жу ин ве сти то ри да при из град њи енер гет ских и дру-
гих обје ка та, у окви ру ин ве сти ци о них про гра ма увек ко ри сте нај-
бо ље рас по ло жи ве тех но ло ги је, та ко да је обез бе ђе но оп ти мал но 
ко ри шће ње рас по ло жи ве енер ги је, енер гет ска ефи ка сност и за-
шти та жи вот не сре ди не.

Нео п ход но је да ове ак тив но сти пра те и од го ва ра ју ће ор га ни-
за ци о не и дру ге ме ре ко је обез бе ђу ју:

 – по ди за ње ка па ци те та фи нан сиј ских ор га ни за ци ја за фи нан-
си ра ње ме ра енер гет ске ефи ка сно сти, од но сно за фи нан си ра ње 
раз во ја про из вод ње и пла сма на нај бо љих до ступ них тех но ло ги ја 
и енер гет ске опре ме;

 – раз вој ино ва тив них ме ха ни за ма фи нан си ра ња сек то ра енер-
гет ских услу га (ЕSCО кон цепт и др.);

 – под сти ца ње раз во ја до ма ће ин ду стри је та ко да пра ти пред-
ви ђе ни раз вој енер гет ског сек то ра;

 – ана ли зу ути ца ја кли мат ских про ме на на енер гет ски сек тор 
у Ре пу бли ци Ср би ји и до но ше ње аде кват них пла но ва адап та ци је;



 – си сте мат ско по ди за ње ка па ци те та на уч них и обра зов них 
уста но ва за рад у енер гет ском сек то ру;

 – це ло ви то и пра во вре ме но ин фор ми са ње јав но сти о ста њу 
у сек то ру;

 – еду ка ци ју и по ди за ње све сти о мо гућ но сти ма и ефек ти ма 
штед ње, ра ци о нал не по тро шње и суп сти ту ци је енер ги је, као пред-
у сло ви ма за одр жи ви раз вој це ло куп ног дру штва и др жа ве.

Сви на ве де ни ци ље ви, ак тив но сти и ме ре су у скла ду са по ли-
ти ком ЕУ у обла сти енер ге ти ке и у пот пу но сти у скла ду са ци ље ви ма 
Ре ги о нал не енер гет ске стра те ги је Енер гет ске за јед ни це, ко ји прет по-
ста вља ју ства ра ње ком пе ти тив ног, ин те гри са ног енер гет ског тр жи-
шта, при вла че ње ин ве сти ци ја у енер гет ски сек тор и обез бе ђе ње си-
гур ног и одр жи вог снаб де ва ња енер ги јом. Ме ђу тим, они су кључ но 
уса гла ше ни са по тре бом еко ном ског раз во ја и тех но ло шке мо дер ни-
за ци је, од но сно одр жи вог при вред ног и со ци јал ног раз во ја Ре пу бли-
ке Ср би је. У том сми слу ови ци ље ви су ускла ђе ни и са На ци о нал ном 
стра те ги јом одр жи вог раз во ја („Слу жбе ни гла сник РС”, број 57/08) 
као до ку мен том од зна ча ја за уса гла ша ва ње свих сек тор ских, раз вој-
них, еко ном ско-со ци јал них и еко ло шких ци ље ва дру штва.

5. РАЗ ВОЈ ЕНЕР ГЕТ СКИХ СЕК ТО РА

Раз ра да енер гет ске по ли ти ке по енер гет ским сек то ри ма 
пред ста вља ин те гра ци ју де фи ни са них ци ље ва и при о ри те та у про-
јек то ва не сце на ри је раз во ја енер гет ског сек то ра, та ко да се за сва-
ки сек тор де фи ни шу стра те шки ци ље ви и при о ри тет не ак тив но-
сти/прав ци де ло ва ња.

Про јек ци је раз во ја енер гет ског сек то ра за пе ри од до 
2025/2030. го ди не и од го ва ра ју ћи би лан сни по ка за те љи (Анекс) 
су на пра вље ни за два пред ви ђе на сце на ри ја про ме на у по тро шњи 
енер ги је (Ре фе рент ни сце на рио и Сце на рио са ме ра ма енер гет-
ске ефи ка сно сти). Иако је раз вој елек тро е нер гет ског си сте ма и 
си сте ма да љин ског гре ја ња, сек то ра об но вљи вих из во ра енер ги-
је, наф те, угља и при род ног га са пред ви ђен та ко да за оба сце на-
ри ја за до во љи пред ви ђе не, бу ду ће по тре бе, енер гет ска по ли ти ка 
ко ју про мо ви ше ова стра те ги ја и ње на сек тор ска раз ра да је окре-
ну та тран зи ци ји ка сце на ри ју са ме ра ма енер гет ске ефи ка сно сти. 
Област енер ге ти ке, кроз из град њу но вих еко ном ски, еко ло шки и 
дру штве но одр жи вих фор ми, тре ба да по ста не не са мо пра ти лац 
већ и по кре тач при вред ног раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

При раз ма тра њу пред ло же них сце на ри ја и, са гла сно њи ма, 
раз во ја по је ди них енер гет ских сек то ра тре ба има ти на уму да сва-
ка ду го роч на стра те ги ја енер гет ског раз во ја са др жи из ве стан сте-
пен не из ве сно сти, с об зи ром на про ме не па ра ме та ра ре ле вант них 
за раз вој: сто пе при вред ног раз во ја, це не енер ги је, при ме не но вих 
тех но ло ги ја за ко ри шће ње кон вен ци о нал них го ри ва и ОИЕ, про ме-
не у ин ве сти ци ја ма по треб ним за раз вој по је ди них про је ка та, итд. 
Због то га је у пе ри о ду ре а ли за ци је ове стра те ги је нео п ход но пер-
ма нент но пре и спи ти ва ти сек тор ске ци ље ве, за цр та не ак тив но сти и 
њи хо ву ре а ли за ци ју, а уко ли ко се по ка же по треб ним, вр ши ти ње но 
при ла го ђа ва ње кон крет ним по тре ба ма, усло ви ма и мо гућ но сти ма.

5.1. Елек тро е нер гет ски си стем

Стра те шки ци ље ви:
 – Обез бе ђе ње си гур ног снаб де ва-
ња елек трич ном енер ги јом до ма ћег 
тр жи шта;
 – Раз вој тр жи шта елек трич не енер-
ги је на на ци о нал ном и ре ги о нал ном 
ни воу;
 – По ве ћа ње пре но сних ка па ци те та/
ко ри до ра пре ко Ре пу бли ке Ср би је 
ко ји има ју ре ги о нал ни и па не вроп ски 
зна чај;
 – Сма ње ње гу би та ка у ди стри бу тив-
ним мре жа ма;
 – Стварање могућности за нето извоз 
електричне енергије

Стра те шки прав ци де ло ва ња:
 – Ре ви та ли за ци ја по сто је ћих елек тро-енер-
гет ских по стро је ња:
 – При ла го ђа ва ње по сто је ћих тер мо- 
енер гет ских про из вод них ка па ци те та 
оба ве за ма пре у зе тим на осно ву члан ства у 
Енер гет ској за јед ни ци;
 – Ре ви та ли за ци ја и мо дер ни за ци ја по сто је-
ћих хи дро е лек тра на;
 – Из град ња но вих про из вод них по стро је-
ња на кон вен ци о нал на го ри ва;
 – По ве ћа ње про из вод ње из ОИЕ (хи дро 
енер ги ја, ве тар, би о ма са, со лар на енер ги ја);
 – Ре ви та ли за ци ја по сто је ћих и из град ња 
но вих пре но сних ка па ци те та;
 – Мо дер ни за ци ја и из град ња ди стри бу тив-
них си сте ма;
 – Ли бе ра ли за ци ја тр жи шта сход но За ко ну 
о енер ге ти ци и тр жи шно фор ми ра ње це не 
елек трич не енер ги је;
 – Ре ор га ни за ци ја сек то ра ра ди ефи ка сни-
јег ра да енер гет ских пред у зе ћа и при вла-
че ња ин ве сти ци ја;
 – Оспособљавање и развијање капацитета 
енергетске машиноградње ради већег 
учешћа у градњи електроенергетских 
постројења и инфраструктуре

Тре нут но ста ње:
 – По раст не то уво за елек трич не 
енер ги је;
 – Ста рост и не е фи ка сност по сто је ћих 
про из вод них ка па ци те та;
 – До ми нант но уче шће угља у про из-
вод њи елек трич не енер ги је; 
 – За по чет про цес тр жи шне ли бе ра ли-
за ци је уз сна жно при су ство „со ци јал-
не” ком по нен те;
 – Ниска и неадекватна цена електри-
чне енергије

При о ри тет не ак тив но сти:
 – Ре кон струк ци ја тер мо е лек тра на са гла сно Ди рек ти ви о ве-

ли ким по стро је њи ма за са го ре ва ње;
 – Из град ња но вих тер мо е нер гет ских ка па ци те та на угаљ сна-

ге 700 МW до 2025. го ди не (350 MW do 2020. го ди не);
 – Из град ња РХЕ Би стри ца;
 – Из град ња ТЕ-ТО на при род ни гас сна ге oko 450 МW до 

2020. го ди не;
 – Мо дер ни за ци ја и из град ња пре но сне и ди стри бу тив не ин-

фра струк ту ре.
Раз вој елек тро е нер гет ског сек то ра кључ на је ка ри ка у раз во ју 

ком плет ног енер гет ског си сте ма Ре пу бли ке Ср би је. Де тер ми ни сан је 
сле де ћим бит ним чи ње ни ца ма и ре ла тив но из ве сним прет по став ка ма:

 – Про сеч на ста рост прак тич но це ло куп ног ин ста ли са ног 
про из вод ног ка па ци те та у тер мо и хи дро елек тра на ма Јав ног пред-
у зе ћа „Елек тро при вре да Ср би је” је пре ко 25 го ди на;

 – По раст по тро шње елек трич не енер ги је у од но су на ба зну 
го ди ну у Ре фе рент ном сце на ри ју из но си око 5,7% до 2020. го ди не, 
од но сно 10,5% до 2025. и 16,3% до 2030. го ди не (Ди ја грам 5.1.);

 – Оба ве зна је при ме на Ди рек ти ве 2001/80/ЕЗ о огра ни че њу 
еми си ја од ре ђе них за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва здух из ве ли ких по-
стро је ња за са го ре ва ње;

 – Оба ве зна је при ме на Ди рек ти ва 2010/75/ЕУ о ин ду стриј-
ским еми си ја ма (ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва-
ња) за но ве про јек те;

 – Оба ве зу ју ће уче шће ОИЕ из но си 27% у бру то фи нал ној по-
тро шњи до 2020. го ди не4;

 – Ми ни мал на ефи ка сност но вих про из вод них ка па ци те та ће 
би ти про пи са на на осно ву За ко на о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги-
је („Слу жбе ни гла сник РС”, број 25/13).

Ови иза зо ви за елек тро е нер гет ски си стем Ре пу бли ке Ср би је 
мо гу се пре вла да ти, а си стем учи ни ти одр жи вим са мо под усло-
вом да се обез бе ди:

1. При пре ма чи та вог ску па ме ра енер гет ске ефи ка сно сти ко је 
пред ви ђа За кон о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је и ко ји до во де до 
ра ци о на ли за ци је по тро шње елек трич не енер ги је и бит ног сма ње-
ња гу би та ка елек трич не енер ги је у пре но су и ди стри бу ци ји.

2. Ре ви та ли за ци ја по сто је ћих елек тро е нер гет ских про из вод-
них ка па ци те та и из град ња но вих ка па ци те та чи ме се оства ру је 
основ ни циљ про из вод ног сек то ра, ве зан за си гур но, по у зда но и 
ква ли тет но снаб де ва ње до ма ћег тр жи шта елек трич ном енер ги јом.

Ди ја грам 5.1. Про јек ци ја по тро шње елек трич не енер ги је

5.1.1. Про из вод ни ка па ци те ти

Сте пен и на чин ре ви та ли за ци је по сто је ћих тер мо е нер гет ских 
ка па ци те та је усло вљен при ме ном Ди рек ти ве о ве ли ким ло жи шти ма. 
Ова ди рек ти ва пред ви ђа сма ње ње еми си је SO2, NОx и че сти ца из тер-
мо по стро је ња са то плот ним ула зом, ко ји је јед нак или ве ћи од 50 МW, 
без об зи ра на вр сту го ри ва до кра ја 2017. го ди не. У ци љу спро во ђе ња 
ове ди рек ти ве у но вим тер мо е нер гет ским објек ти ма и оним ко ји се ре-
ви та ли зу ју, угра ђи ва ће се по стро је ња за од сум по ра ва ње, де ни три фи-
ка ци ју дим них га со ва, као и елек тро фил три ви со ке ефи ка сно сти.

При ме на ове ди рек ти ве зах те ва зна чај на ула га ња (око 634,5 
ми ли о на евра) у мо дер ни за ци ју и еко ло шко уна пре ђе ње тер мо е-
нер гет ских бло ко ва сна ге пре ко 300 МW (бло ко ви ТЕНТ А3-А6, 
ТЕНТ Б1-Б2, Ко сто лац Б1-Б2 укуп не ин ста ли са не сна ге 3.160 МW 
и про сеч не го ди шње про из вод ње од око 19.000 GWh). С об зи ром 
на зна чај ра да ових ка па ци те та за елек тро е нер гет ску, али и укуп ну 
енер гет ску без бед ност зе мље ап со лут но је по треб но обез бе ди ти 
њи хо ву мо дер ни за ци ју у пред ви ђе ним ро ко ви ма да не би до шло 
до њи хо вог при нуд ног по вла че ња.
 – – – – – – – – – –
4 Oдређено према Директиви 2009/28/ЕЗ



Што се ти че тер мо е нер гет ских бло ко ва сна ге ис под 300 МW 
(ТЕНТ A1 и А2, Ко сто лац А1 и А2, Мо ра ва, Ко лу ба ра, Па нон ске 
елек тра не) ра ди се о бло ко ви ма про сеч не ста ро сти 45 го ди на и 
про сеч не енер гет ске ефи ка сно сти ис под 30%. Сук це сив но по вла-
че ње тих бло ко ва је пред ви ђе но за пе ри од од 2018. до 2024. го ди-
не, а њи хо во функ ци о ни са ње у том пе ри о ду ће се обез бе ди ти и 
де фи ни са ти На ци о нал ним пла ном за сма ње ње еми си је или дру гим 
флек си бил ним ме ха ни зми ма ко је пред ви ђа Ди рек ти ва о ве ли ким 
по стро је њи ма за са го ре ва ње.

Про сеч на го ди шња про из вод ња бло ко ва пред ви ђе них за по-
вла че ње је око 6.000 GWh та ко да је за обез бе ђе ње си гур ног снаб-
де ва ња свих по тро ша ча у зе мљи, не за ви сно од ме те о ро ло шке 
и хи дро ло шке си ту а ци је у зе мљи и ре ги о ну, нео п ход но уве сти у 
си стем но ве про из вод не је ди ни це зна чај но ве ће енер гет ске ефи-
ка сно сти (пре ко 40%). У том сми слу, као и у сми слу ди на ми ке 
из град ње мо гу ћи су раз ли чи ти сце на ри ји раз во ја елек тро е нер гет-
ског сек то ра и чи тав низ про јек та ЕПС и дру гих ин ве сти то ра (Та-
бе ла 5.1.) је у раз ли чи том сте пе ну при пре ме и раз ра де.

Табела 5.1. Потенцијални пројекти изградње нових производних капацитета у електроенергетском сектору
Назив пројекта Инсталисана снага Процена времена потребног за изградњу Оријентациона вредност инвестиције

ТЕНТ Б3 750 MW 4 –6 година 1 600 000 000 евра
ТЕ Колубара Б 2 х 375 MW 6 година 1 500 000 000 евра
ТЕ Костолац Б3 350 MW 4 године 450 000 000 евра
ТЕ Нови Ковин 2 x 350 MW 6 година 1 330 000 000 евра
ТЕ Штаваљ 300 MW 5 година 650 000 000 евра -

750 000 000 евра г

ТЕ ТО Нови Сад 340 MW a 2 –3 године 400 000 000 евра
ТЕ ТО на гас 860 MWе а 4 године

(етапна реализација)
1 500 000 000 евра

ХЕ Велика Морава 147,7 MW б 3 –7 година
(етапна реализација)

360 000 000 евра

ХЕ Ибар в 117 MW б 2 –7 година
(етапна реализација)

300 000 000 евра

ХЕ Средња Дрина в 321 MW б 5 –9 година
(етапна реализација)

819 000 000 евра

РХЕ Бистрица 4 х 170 MW 5 година 560 000 000 евра
РХЕ Ђердап 3 (I фаза) 2 x 300 MW 5 годинa 400 000 000 евра
Мини ХЕ 387 MW 6 година (191 локација) 500 000 000 евра

а  – Укуп на сна га ви ше ТЕ ТО (Пан че во, Бе о град, Ниш и др) 
б  – Укуп на сна га ви ше ка скад них ХЕ 
в  – Ре а ли за ци ја пре ма За ко ну о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ита ли је о са рад њи у 

обла сти енер ге ти ке („Слу жбе ни гла сник РС  – Ме ђу на род ни уго во ри”, број 7/12)
г  – Укљу чу ју ћи и ин ве сти ци ју у руд ник

Кри те ри ју ми за из бор обје ка та ће омо гу ћи ти да се, у пе ри о ду 
ко ји по кри ва Стра те ги ја, обез бе ди по у зда но снаб де ва ње елек трич-
ном енер ги јом уз нај ни же тро шко ве и нај ма њи ути цај на жи вот ну 
сре ди ну, као и под сти цај раз во ју при вред них гра на осло ње них на 
енер ге ти ку.

Узи ма ју ћи у об зир и по треб ну про из вод њу елек трич не енер-
ги је из ОИЕ на Ди ја гра му 5.2. је да та про јек ци ја из град ње но вих 
про из вод них ка па ци те та ко ји обез бе ђу ју по кри ва ње до ма ћих по-
тре ба пре ма Ре фе рент ном (зах тев ни јем) сце на ри ју. На Ди ја гра му 
5.3. је да та про јек ци ја про из вод ње из но вих и по сто је ћих обје ка та. 
Ре а ли за ци ја не ких од до дат них ка па ци те та пре ма Та бе ли 5.1. или 
оства ре ње ни же по тро шње елек трич не енер ги је, пре ма сце на ри ју 
са при ме ном ме ра енер гет ске ефи ка сно сти уз пред ви ђе не ка па ци-
те те, отва ра и мо гућ ност из во за елек трич не енер ги је.

Дијаграм 5.2. Производни капацитети у периоду  
до 2025/2030. године

Ди ја грам 5.3. Про јек ци ја про из вод ње елек трич не енер ги је

С об зи ром на пред ви ђе ну из град њу но вих тер мо е нер гет ских 
бло ко ва, у ци љу по ве ћа ња флек си бил но сти елек тро е нер гет ског 
си сте ма уве шће се ефи ка сне ме ре за упра вља ње по тро шњом, ка ко 
би се сма њи ла не рав но мер ност ди ја гра ма по тро шње и по ве ћа ло 
уче шће ба зне енер ги је у про фи лу по тро шње.

По ве ћа ње флек си бил но сти си сте ма је од по себ не ва жно сти, 
с об зи ром на пред ви ђе ну зна чај ну из град њу но вих ка па ци те та за-
сно ва них на ко ри шће њу ин тер ми тент них ОИЕ (ве тро е лек тра не и 
со лар не елек тра не). За ба лан си ра ње сна ге у си сте му у усло ви ма 
ве ли ког уче шћа тер мо е нер гет ских по стро је ња, нео п ход на је из-
град ња но вих ре вер зи бил них хи дро е лек тра на. По ред по ве ћа ња 
ба лан сне сна ге у си сте му, из град ња но вих ре вер зи бил них хи дро-
е лек тра на елек тра на (Би стри ца и/или Ђер дап 3), уз по сто је ћу, 
омо гу ћи ла би одр жа ва ње по треб ног ни воа ста бил но сти си сте ма и 
у слу ча ју ис па да ве ли ких тер мо е нер гет ских бло ко ва. За по тре бе 



Ре пу бли ке Ср би је и раз во ја ОИЕ у њој, по треб но је да јед на РХЕ 
бу де на мре жи око 2020. го ди не, док ће се по тре ба за дру гом РХЕ 
де фи ни са ти у за ви сно сти од ре ги о нал них де ша ва ња у по гле ду из-
град ње но вих ка па ци те та на ОИЕ и/или ну кле ар них елек тра на. 
Стра те шки зна чај РХЕ је та кав да је по треб но обез бе ди ти да она 
бу де у ве ћин ском вла сни штву Ре пу бли ке Ср би је.

5.1.2. Пре нос и ди стри бу ци ја

Раз вој пре но сних ка па ци те та об у хва та ре ви та ли за ци ју по сто-
је ћих и из град њу но вих пре но сних ка па ци те та та ко да се по стиг не 
урав но те жен, одр жив и бла го вре мен раз вој пре но сног си сте ма, са 
ци љем при кљу чи ва ња но вих кон вен ци о нал них и об но вљи вих из-
во ра елек трич не енер ги је.

Стра те шку и раз вој ну ва жност на на ци о нал ном, ре ги о нал ном 
и па не вроп ском ни воу у пе ри о ду до 2025. го ди не, од но сно 2030. 
го ди не има ју три гру пе про је ка та:

 – Jачање ин тер них пре но сних ка па ци те та као и ка па ци те та 
ре ги о нал ног ко ри до ра пре ко пре но сне мре же, 400 kV на пон ског 
ни воа, Ре пу бли ке Ср би је у прав цу се ве ро и сток  – ју го за пад.

Пре но сни си стем Ре пу бли ке Ср би је, за хва љу ју ћи ге о граф-
ском по ло жа ју, пред ста вља ве зу из ме ђу свих елек тро е нер гет ских 
си сте ма у ре ги о ну ју го и сточ не Евро пе. Пре но сни си стем Ре пу-
бли ке Ср би је по ве зан је са пре но сним си сте ми ма осам су сед них 
зе ма ља. Циљ ове гру пе про је ка та је сте ја ча ње ка ко ин тер них пре-
но сних ка па ци те та, и за ме не до тра ја ле мре же 220 kV на пон ског 
ни воа у ре ги о ну за пад не Ср би је, та ко и ја ча ње пре но сног ка па ци-
те та јед ног од нај за гу ше ни јих ко ри до ра ре ги о на ју го и сточ не Евро-
пе (узи ма ју ћи у об зир пла ни ра не под мор ске ве зе из ме ђу, пре све-
га Ре пу бли ке Ита ли је и Цр не Го ре, као и по тен ци јал но Ре пу бли ке 
Ита ли је и Ре пу бли ке Хр ват ске). Ова гру па про је ка та ће омо гу ћи ти 
пре нос енер ги је из ис точ ног де ла ју го и сточ не Евро пе, као и из Ре-
пу бли ке Мол да ви је, Ре пу бли ке Тур ске и Укра ји не ка ју го за пад ном 
де лу ре ги о на као и да ље ка за пад ној Евро пи. Са сто ји се од че ти ри 
про јек та:

1. Но ви ин тер ко нек тив ни да ле ко вод из ме ђу Ре пу бли ке Ср би-
је и Ру му ни је (дво стру ки 400 kV да ле ко вод из ме ђу Ре ши це (Ру му-
ни ја) и Пан че ва (Ре пу бли ка Ср би ја) са но вом тран сфор ма тор ском 
ста ни цом 400/110 kV у Вр шцу ко ја се ве зу је на овај да ле ко вод).

2. По ди за ње мре же за пад не Ср би је на 400 kV на пон ски ни во 
(дво стру ки 400 kV да ле ко вод из ме ђу Обре нов ца и Ба ји не Ба ште уз 
по ди за ње тран сфор ма тор ске ста ни це у Ва ље ву на 400 kV на пон-
ски ни во и по ве зи ва ње на по ме ну ти да ле ко вод).

3. Но ва 400 kV ин тер ко нек ци ја из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је, 
Цр не Го ре и Бо сне и Хер це го ви не.

4. Но ви 400 kV ин тер ко нек тив ни вод из ме ђу Ре пу бли ке Ср-
би је и Ма ђар ске.

 – Jачање ин тер них пре но сних ка па ци те та као и ка па ци те та 
ре ги о нал ног ко ри до ра пре ко пре но сне мре же, 400 kV на пон ског 
ни воа, Ре пу бли ке Ср би је у прав цу ис ток  – за пад.

Циљ ове гру пе про је ка та је ја ча ње ин тер них пре но сних ка-
па ци те та и за ме на мре же 220 kV на пон ског ни воа у цен трал ној 
Ср би ји. Ова гру па про је ка та ће омо гу ћи ти и пре нос енер ги је из 
ис точ ног де ла ју го и сточ не Евро пе и из Ре пу бли ке Мол да ви је, Ре-
пу бли ке Тур ске и Укра ји не ка ју го за пад ном де лу ре ги о на, као и 
да ље ка за пад ној Евро пи. Об у хва та град њу но ве мре же 400 kV на-
пон ског ни воа од Ни ша пре ма Ба ји ној Ба шти и Би стри ци уз по ди-
за ње по сто је ћих 220 kV тран сфор ма тор ских ста ни ца, у цен трал ној 
Ср би ји, на 400 kV на пон ски ни во и ја ча ње ка па ци те та по сто је ће 
400 kV ин тер ко нек ци је пре ма Ре пу бли ци Бу гар ској.

 – Jачање пре но сних ка па ци те та стра те шких пра ва ца у мре жи 
110 kV на пон ског ни воа.

Свр ха ове гру пе про је ка та је по ве ћа ње по у зда но сти пре но-
сног си сте ма и си гур но сти на па ја ња по тро ша ча, при кљу че ња но-
вих про из вод них ка па ци те та као и по ве зи ва ња пре но сног и ди-
стри бу тив ног си сте ма. Као нај бит ни ји се на во де:

1. Дво стру ки да ле ко вод 110 kV из ме ђу Кра ље ва и Но вог Па-
за ра (ре ша ва си гур но на па ја ње Ра шке обла сти и се ве ра Ко со ва и 
Ме то хи је).

2. Да ле ко вод 110 kV из ме ђу Ве ли ког Гра ди шта и Бе ле Цр-
кве (ре ша ва си гур но на па ја ње ју жно ба нат ске обла сти и омо гу ћа ва 
при кљу че ња бу ду ћих ве тро е лек тра на у ре ги о ну Ба на та).

Раз вој ди стри бу тив не мре же об у хва та из град њу не до ста ју-
ћих тран сфор ма тор ских ста ни ца и во до ва, пре све га на пон ског 

ни воа 110 и 35 kV и ре кон струк ци ју и мо дер ни за ци ју по сто је ћих 
тран сфор ма тор ских ста ни ца (за ме на до тра ја ле енер гет ске опре ме, 
по ве ћа ње ка па ци те та, ауто ма ти за ци ја еле ме на та по стро је ња и др.) 
и по сто је ће мре же ни жих на пон ских ни воа (35, 20, 10 и 0,4 kV). 
Овим ме ра ма по сти ћи ће се сма ње ње (тре нут но вр ло ви со ких) гу-
би та ка у ди стри бу тив ним си сте ми ма и по ве ћа ти њи хо ва ефи ка-
сност, оства ри ће се ве ћи ни во по у зда но сти ра да си сте ма и обез бе-
ди ти бо љи ква ли тет снаб де ва ња ку па ца елек трич не енер ги је.

Стра те шки би тан про је кат у ди стри бу тив ном сек то ру елек-
трич не енер ги је је сте за ме на по сто је ћих мер них уре ђа ја са вре ме-
ним ди ги тал ним мер ним уре ђа ји ма ко ји ће омо гу ћи ти спро во ђе ње 
тзв. „smart me te rin ga”, што под ра зу ме ва ме ре ње и акви зи ци ју свих 
ре ле вант них ве ли чи на по тро шње, тач ни је да љин ско очи та ва ње, 
да љин ско ис кљу чи ва ње, упра вља ње по тро шњом, итд. У пе ри о ду 
до 2030. го ди не оче ку је се за ме на око три ми ли о на бро ји ла. Ве за-
но за ди стри бу тив ни си стем, по треб но је пред у зе ти и оста ле ко-
ра ке ве за но за уво ђе ње тзв. „smart grid” кон цеп та. Ауто ма ти за ци ја 
ди стри бу тив не мре же у окви ру „smart grid” кон цеп та под ра зу ме ва 
уво ђе ње си сте ма и SCA DA апли ка ци ја за да љин ско над гле да ње и 
упра вља ње по сто је ћим и бу ду ћим рас клоп ним и пре ки дач ким еле-
мен ти ма у ди стри бу тив ној мре жи. По ред то га што ће до при не ти 
сма ње њу гу би та ка у ди стри бу тив ном си сте му, ово је бит но и због 
мо гућ но сти при кљу че ња но вих про из во ђа ча елек трич не енер ги је 
из ОИЕ на ди стри бу тив ну мре жу. То ће зах те ва ти да ди стри бу ци-
је по ста ну ак тив ни уче сни ци у упра вља њу сво јим де лом си сте ма.

5.1.3. Тр жи ште елек трич не енер ги је

Еле мен тар не прет по став ке за ли бе ра ли за ци ју тр жи шта у сек-
то ру елек трич не енер ги је по сто је од 2008. го ди не, од ка да сви куп-
ци елек трич не енер ги је, из у зев до ма ћин ста ва, мо гу да би ра ју снаб-
де ва ча. Ме ђу тим, услед то га што су ре гу ли са не це не елек трич не 
енер ги је, би ле ни же од тр жи шних, ни је би ло про ме не снаб де ва ча. 
Од 1. ја ну а ра 2013. го ди не, крај њи куп ци при кљу че ни на пре но-
сни си стем, са око 10% уче шћа у по тро шњи, не ма ју пра во снаб де-
ва ња по ре гу ли са ним це на ма. Ово пра во су из гу би ли од 1. ја ну а ра 
2014. го ди не и сви крај њи куп ци при кљу че ни на ди стри бу тив ни 
си стем, из у зев до ма ћин ста ва и ма лих ку па ца де фи ни са них пре ма 
За ко ну о енер ге ти ци. Тр жи ште је у пот пу но сти отво ре но од 1. ја-
ну а ра 2015. го ди не, та ко да и до ма ћин ства мо гу сло бод но да би ра-
ју снаб де ва ча елек трич ном енер ги јом.

Оче ку је се да ће ли бе ра ли за ци ја це на до ве сти до це нов не 
кон ку рен ци је, што ће до ве сти до из ве сног по ве ћа ња це на, али уз 
та кву струк ту ру ко ја ће по кри ва ти рав но те жне тро шко ве, укљу-
чу ју ћи и екс тер на ли је. То зна чи да би се, у том слу ча ју, из це не 
елек трич не енер ги је ели ми ни са ла со ци јал на ком по нен та ко јом 
се енер гет ски нео прав да но по ку ша ва за шти ти ти стан дард гра ђа-
на, при че му би да ле ко ви ше сред ста ва пре о ста ло за ин ве сти ци је 
у тех но ло шки раз вој и зе ле ну енер ги ју. За до сти за ње еко ном ски 
рав но те жног ни воа бит но је па жљи во пла ни ра ње пер ма нент ног 
ре ал ног ра ста ре гу ли са них це на елек трич не енер ги је та ко да га 
оне у ре ла тив но крат ком пе ри о ду (2 –3 го ди не) до стиг ну.

Ели ми на ци ја ути ца ја др жа ве на ре гу ла ци ју це не елек тро-
е нер ги је и из ме шта ње „со ци јал не” ком по нен те и си сте ма ре гу-
ли са них це на у це ли ни, ће с јед не стра не, бар у пр вом тре нут ку, 
до ве сти до по ра ста тро шко ва про из вод ње и услу га у оним обла-
сти ма при вре де ко ја су у ве ћој ме ри за ви сна од елек трич не енер-
ги је. Ме ђу тим, су штин ски ово би тре ба ло да под стак не при ме ну 
ме ра енер гет ске ефи ка сно сти и упра вља ње по тро шњом, као и да 
пред ста вља сти му ланс за ко ри шће ње дру гих об ли ка енер ги је у 
ци љу за ме не, а та мо где је то еко ном ски оправ да но да до ве де до 
соп стве не про из вод ње елек трич не енер ги је. С об зи ром на кон цепт 
отва ра ња тр жи шта елек трич не енер ги је, са гла сно од ред ба ма Уго-
во ра о осни ва њу Енер гет ске за јед ни це, мо же се оче ки ва ти да ће, 
ка да ово тр жи ште поч не да функ ци о ни ше у пу ном ка па ци те ту, це-
не елек трич не енер ги је би ти на ни воу це на у зе мља ма у окру же њу.

Ова кав сце на рио при хва тљив је са ста но ви шта ду го роч не 
си гур но сти снаб де ва ња и ква ли те та по сло ва ња ове де лат но сти. 
Опе ра тив ни тро шко ви по сло ва ња јав ног снаб де ва ча мо ра ли би 
да об у хва те опе ра тив не ин тер не и екс тер не тро шко ве про из вод-
ње, тро шко ве ка пи та ла и од го ва ра ју ћу сто пу при но са на ка пи тал, 
чи ме би се обез бе ди ло аде кват но одр жа ва ње и ре монт по сто је ће 
ин фра струк ту ре, као и бла го вре ме но ин ве сти ра ње у раз вој и из-
град њу ин фра струк ту ре.



5.1.4. Иза зо ви раз во ја

У про це су при дру же ња ЕУ елек тро е нер гет ски сек тор Ре пу-
бли ке Ср би је ће се су о чи ти и са оба ве зу ју ћим и фи нан сиј ски оп те-
ре ћу ју ћим тро шко ви ма еми си је СО2. На и ме, Ре пу бли ка Ср би ја као 
зе мља у раз во ју (у ста ту су не-Anex I чла ни це Кјо то Про то ко ла) за 
са да не ма ме ђу на род не оба ве зе (укљу чу ју ћи и оба ве зе пре ма ЕУ 
за ко но дав ству) сма ње ња еми си је га со ва са ефек том ста кле не ба-
ште (у да љем тек сту: ГХГ), али ће нај ве ро ват ни је у тре нут ку при-
сту па ња члан ству ЕУ, би ти у оба ве зи при хва та ња оба ве за у огра-
ни че њу/сма ње њу еми си је ГХГ. Про јек то ва на про ме на у струк ту ри 
енер ге на та за про из вод њу елек трич не енер ги је (зна чај ни је уче шће 
ОИЕ и при род ног га са), по вла че ње ста рих и не е фи ка сних по стро-
је ња, пу шта ње у рад но вих, ефи ка сни јих тер мо е лек тра на на лиг-
нит и сма ње ње гу би та ка у ди стри бу ци ји и пре но су ће до ве сти до 
зна чај но ни же спе ци фич не еми си је ГХГ из овог сек то ра (Ди ја грам 
5.4.). Ме ђу тим, и да ље ви со ко уче шће лиг ни та у про из вод њи ће 
зах те ва ти зна чај ну при пре му ком па ни ја у сек то ру за им пле мен та-
ци ју Ше ме ЕУ за тр го ви ну еми си ја ма.

* Вишегодишњи просек

Ди ја грам 5.4. Про ме на спе ци фич не еми си је СО2 
из елек тро е нер гет ског сек то ра

За раз вој елек тро е нер гет ског сек то ра су по треб на вр ло зна-
чај на сред ства (Та бе ла 5.2.). За јед нич ка ула га ња са стра ним парт-
не ри ма су об лик ин ве сти ра ња пред ви ђен за ве ћи део раз ма тра них 
про је ка та (из у зев ула га ња у пре но сну мре жу где Ре пу бли ка Ср би ја 
има 100% уче шћа). При то ме је стра те шки бит но ин си сти ра ти на 
уво ђе њу нај бо љих до ступ них тех но ло ги ја  – ка ко ра ди по ве ћа ња 
ефи ка сно сти енер гет ских тран сфор ма ци ја, та ко и ра ци о нал ног га-
здо ва ња при род ним ре сур си ма уз стрикт ну за шти ту до ма ћих ин-
те ре са и по што ва ње ЕУ нор ми ве за них за за шти ту жи вот не сре-
ди не.

Та бе ла 5.2. Ин ве сти ци је у си сте ме за про из вод њу, пре нос и 
ди стри бу ци ју елек трич не енер ги је (у ми ли о ни ма евра)
Го ди на до 2020 до 2025 до 2030
Мо дер ни за ци ја по сто је ћих тер мо е лек тра на пре ма 
Ди рек ти ви о ве ли ким ло жи шти ма

634* - -

Мо дер ни за ци ја по сто је ћих хи дро е лек тра на 200 100 100
Из град ња но вих тер мо е лек тра на на кон вен ци о-
нал на го ри ва

1 100 500 500

Из град ња РХЕ 360 300 300
Из град ња но вих ка па ци те та на ОИЕ 2 323 520 750
Ин ве сти ци је у пре но сни си стем 200 170 -
Ин ве сти ци је у ди стри бу тив ни си стем 500 250 250
Ку му ла тив на ин ве сти ци ја (ми ли о на евра) 5 317 7 157 9 057

* мо дер ни за ци ја ће се вр ши ти у скла ду са ро ком за им пле мен та ци ју Ди рек ти ве

Ре пу бли ка Ср би ја мо ра да на ђе на чин да уче ству је у ре а ли-
за ци ји елек тро е нер гет ских про је ка та у АП Ко со во и Ме то хи ја. То 
је ва жно, ка ко због оно га што је та мо већ из гра ђе но, та ко и због 
бу ду ћег при су ства у ко ри шће њу соп стве них ре сур са.

Што се ти че мо гућ но сти ко ри шће ња ну кле ар не енер ги је, за 
ко ју је још увек у при ме ни За кон о за бра ни из град ње ну кле ар них 

елек тра на5, пре нет на осно ву сук це си је са СФРЈ, тре нут но не по-
сто ји ре гу ла тор ни и ад ми ни стра тив ни оквир ко ји би ре гу ли сао из-
град њу и рад ну кле ар них елек тра на. Та ко ђе, не по сто ји ни на уч ни, 
ни струч ни ка дар ко ји би пра тио из град њу и рад ових по стро је ња, 
а пре ки ну то је и шко ло ва ње ка дро ва за по тре бе ну кле ар не енер ге-
ти ке. Слич на си ту а ци ја је у ад ми ни стра тив но-ре гу ла тор ном и на-
уч но-струч ном сми слу и са трет ма ном ви со ког ра ди о ак тив ног от-
па да и ис тро ше ног ну кле ар ног го ри ва. Та ко ђе, тре ба има ти у ви ду 
да се ра ди о енер ги ји на ба зи уво зних го ри ва. Ипак из град њу ну-
кле ар них елек тра на као мо гућ ност не тре ба пот пу но ис кљу чи ти, с 
об зи ром на еко ло шка огра ни че ња за по сто је ћу про из вод њу и бу-
ду ће по тре бе. Про це на је да би 10 –15 го ди на од тре нут ка уки да ња 
За ко на о за бра ни из град ње ну кле ар них елек тра на, био ми ни ма лан 
нео п ход ни пе ри од, за пре ва зи ла же ње свих по бро ја них про бле ма 
и не до ста та ка, до по чет ка евен ту ал ног ра да та квог по стро је ња у 
Ре пу бли ци Ср би ји.

5.2. Си сте ми да љин ског гре ја ња

Стра те шки ци ље ви: 
 – Обез бе ђе ње то плот не енер ги је за си-
гур но снаб де ва ње ши ро ке по тро шње и 
ин ду стри је уз стрикт но по што ва ње нор-
ми за шти те жи вот не сре ди не;
 – По ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти у 
про из вод њи, ди стри бу ци ји и ко ри шће њу 
то плот не енер ги је;
 – Ве ће ко ри шће ње ОИЕ;
 – Одрживо пословање произвођача 
топлотне енергије

Стра те шки прав ци де ло ва ња:
 – Кон ти ну ал на мо дер ни за ци ја по сто је-
ћих то пли фи ка ци о них си сте ма;
 – Фор ми ра ње и при ме на је дин стве ног та-
риф ног си сте ма за про из вод њу, ди стри бу-
ци ју и снаб де ва ње то плот ном енер ги јом;
 – Ин сти ту ци о нал но по ве зи ва ње си сте ма;
 – Ши ре ње по сто је ћих си сте ма да љин-
ског гре ја ња;
 – Про мо ци ја про ме не енер ге на та и њи-
хо вог ефи ка сни јег ко ри шће ња:
 – Сма ње ње уче шћа теч них го ри ва и угља,
 – Ве ће ко ри шће ње би о ма се (мо гу ће и 
ко са го ре ва ње у по сто је ћим то пла на ма 
на угаљ),
 – Ко ри шће ње ко му нал ног от па да,
 – Ве ће ко ри шће ње са ни тар не то пле во де,
 – Ком би но ва на про из вод ња елек трич не 
и то плот не енер ги је;
 – Подизање капацитета јединица локал-
них самоуправа везано за регулацију 
тржишта

Тре нут но ста ње:
 – Си стем је ба зи ран ис кљу чи во на фо-
сил ним го ри ви ма (48% при род ни гас, 
23% угаљ и 29% теч на го ри ва);
 – Про сеч на ста рост ин фра струк ту ре 
пре ко 25 го ди на;
 – Ви со ка спе ци фич на по тро шња енер-
ги је;
 – Непостојање тржишта, недоследан и 
неадекватан паушални начин наплате 
топлотне енергије

При о ри тет не ак тив но сти:
 – Сма ње ње енер гет ских гу би та ка у мре жа ма;
 – Уво ђе ње ме ре ња по тро шње то плот не енер ги је код крај њих 

по тро ша ча и на пла та пре ма ис по ру че ној енер ги ји.
Си сте ми да љин ског гре ја ња у Ре пу бли ци Ср би ји да нас по-

сто је у 57 гра до ва/оп шти на, а њи хов укуп ни но ми нал но ин ста ли-
са ни ка па ци тет из но си 6.700 MW. Про сеч на ста рост то плот них из-
во ра, то плот них под ста ни ца и ди стри бу тив не то пло вод не мре же 
је пре ко 25 го ди на. Ре ви та ли за ци ја и мо дер ни за ци ја ових си сте ма, 
кроз об на вља ње опре ме то плот них из во ра, за ме ну до тра ја лих еле-
ме на та у окви ру ди стри бу тив них мре жа, као и кон ти ну ал но уна-
пре ђе ње опре ме то плот них под ста ни ца пред ста вља стал ни при о-
ри тет овог сек то ра. Ра ди ефи ка сни јег оства ре ња ових ак тив но сти 
и оп штег раз во ја ко му нал не енер ге ти ке на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је, по треб но је раз мо три ти и мо гућ ност ин сти ту ци о нал ног 
по ве зи ва ња ових си сте ма ка ко би се по сти гао си нер гет ски ефе кат 
у њи хо вом за јед нич ком и ускла ђе ном раз во ју.

При ре ви та ли за ци ји по сто је ћих по стро је ња за снаб де ва ње то-
плот ном енер ги јом или евен ту ал ној из град њи но вих по стро је ња 
при ме њи ва ће се нај бо ља рас по ло жи ва тех но ло ги ја, чи ја енер гет-
ска ефи ка сност за до во ља ва кри те ри ју ме ко ји ће би ти про пи са ни на 
осно ву За ко на о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је, и ко ји ће стрикт но 
по што ва ти ле ги сла ти ву у обла сти за шти те жи вот не сре ди не. Окре-
та ња пре ма чи сти јим из во ри ма енер ги је у овом сек то ру и тех но ло-
шка мо дер ни за ци ја си сте ма да љин ског гре ја ња је им пе ра тив, с об-
зи ром да се нај ве ћи део по сто је ћих то плот них из во ра на ла зи у гу сто 
на се ље ним ур ба ним сре ди на ма. По себ на па жња ће би ти усме ре на 
на ре кон струк ци ју си сте ма да љин ског гре ја ња у сре ди на ма чи је то-
пла не до ми нант но ко ри сте угаљ (Кра гу је вац, Кру ше вац, Бор, Ле-
ско вац и др.), као и на на се ља ко ја се снаб де ва ју то плот ном енер ги-
јом из тер мо е лек тра на ко је су пред ви ђе не за по вла че ње (Обре но вац, 
По жа ре вац, Ла за ре вац). По треб но је обез бе ди ти да си гур ност снаб-
де ва ња то плот ном енер ги јом у овим сре ди на ма не бу де угро же на 
при ли ком ре кон струк ци је/по вла че ња по сто је ћих то плот них из во ра.
 – – – – – – – – – –
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Ци ља на про ме на струк ту ре енер ге на та у овом сек то ру прет-
по ста вља сма ње ње уче шћа угља и теч них го ри ва (ма зу та и лож 
уља), а по ве ћа ње уде ла би о ма се и при род ног га са (Ди ја грам 5.5.). 
То је нео п ход но, по ред по ме ну тих зах те ва ве за них за за шти ту жи-
вот не сре ди не и ра ди обез бе ђе ња ци ља ног уче шћа ОИЕ од 27% у 
бру то фи нал ној по тро шњи до 2020. го ди не, али и због то га што се 
на овај сек тор од но си ше ма ЕУ за тр го ви ну еми си ја ма.

Ди ја грам 5.5. Про јек ци ја про ме не струк ту ре енер ге на та  
за про из вод њу то плот не енер ги је

У од но су на раз ви је не зе мље ЕУ, у Ре пу бли ци Ср би ји је још 
увек ни ско уче шће ста но ва ко ји су при кљу че ни на си стем да љин-
ског гре ја ња, па је у том сми слу мо гу ће да ље ши ре ње кон зу ма, по-
себ но у ви со ко ур ба ни зо ва ним сре ди на ма. Раз вој град ских сре ди-
на и из град ња енер гет ски ефи ка сних обје ка та, од но сно енер гет ска 
ре кон струк ци ја по сто је ћих уз на пла ту то плот не енер ги је пре ма 
по тро шњи за сва ку стам бе ну је ди ни цу, уз мо гућ ност ре гу ли са не 
пре да је то пло те у под ста ни ци и на сва ком греј ном те лу, тре ба ло би 
да до ве де до вр ло зна чај ног сма ње ња фи нал не по тро шње то плот-
не енер ги је. Оства ре на уште да би и без зна чај ни је из град ње но вих 
то плот них из во ра, мо гла да пред ста вља енер ги ју рас по ло жи ву за 
но ве по тро ша че.

С об зи ром да се мо же оче ки ва ти пре ста нак (ди рект ног или 
при кри ве ног) суб вен ци о ни са ња сек то ра то плот не енер ги је, упо-
ре до са ус по ста вља њем тр жи шта елек трич не енер ги је, нео п ход но 
је при свим ак тив но сти ма мо дер ни за ци је, узе ти у об зир и мо гућ-
ност тран сфор ми са ња по сто је ћих то плот них из во ра у по стро је ња 
за ком би но ва ну про из вод њу то плот не и елек трич не енер ги је (у 
да љем тек сту: СНР по стро је ња). Прет по ста вља се да би тр жи шне 
це не елек трич не и то плот не енер ги је мо гле да по кри ју ини ци јал но 
ви ша ула га ња у ова кве ка па ци те те, а до дат не мо гућ но сти за њи-
хов еко ном ски оправ дан рад тре ба тра жи ти у раз во ју си сте ма за 
ди стри бу ци ју са ни тар не то пле во де, а са еко ном ским раз во јем и 
пу тем три ге не ра ци је. Мо гућ но сти за ком би но ва ну про из вод њу 
елек трич не и то плот не енер ги је су знат не и мо гу ко ри сти ти раз-
личитe енер ген те (угаљ, при род ни гас, ОИЕ и др.). Са ста но ви шта 
раз во ја ло кал не при вре де, по себ но би мо гла да бу ду упо тре бљи ва 
по стро је ња ко ја ко ри сте ло кал но рас по ло жи ве ре сур се (би о ма са, 
ко му нал ни от пад, ге о тер мал на енер ги ја и угаљ) и исто вре ме но 
снаб де ва ју ви ше на се ља/гра до ва. У слу ча ју ма лих руд ни ка са под-
зем ном екс пло а та ци јом (ис точ на Ср би ја, за пад но мо рав ски ба сен 
и др.) ово би мо гло да бу де ре ше ње за рен та бил ност њи хо вог ра да. 
Као јед на од мо гућ но сти ко ја се у том по гле ду пру жа је ко ри шће-
ње ван град ских тер мо е лек тра на  – то пла на и да љин ских то пло во да 
за снаб де ва ње град ских на се ља у бли зи ни (Бе о град, Сви лај нац и 
др), уз вр ло па жљи ву ана ли зу еко ном ске ис пла ти во сти и еко ло-
шких ути ца ја.

Спро во ђе ње Стра те ги је зах те ва да се ус по ста ви си стем пре-
ци зног ме ре ња и на пла те ис по ру че не то плот не енер ги је у Ре пу-
бли ци Ср би ји, без об зи ра на су бје кат про из вод ње, ди стри бу ци је 
или по тро шње. Тре нут ни, нај че шће при су тан па у шал ни си стем 
на пла те то плот не енер ги је (по ква драт ном ме тру греј не по вр ши-
не) је еко ном ски не при хва тљив, тех но ло шки де сти му ла ти ван и 
со ци јал но не пра ви чан и су штин ски спре ча ва ши ру при ме ну ме-
ра за по бољ ша ње енер гет ске ефи ка сно сти и ра ци о на ли за ци ју у 

по тро шњи енер ги је. Да би куп ци то плот не енер ги је у чи та вој зе-
мљи би ли упу ће ни на ра ци о нал ну по тро шњу то плот не енер ги је и 
оства ри ва ње уште да до дат но је по треб но ство ри ти је дин стве ни, 
на ци о нал ни та риф ни си стем за про из вод њу, ди стри бу ци ју и снаб-
де ва ње то плот ном енер ги јом. Ко ри шће њем тро шков ног мо де ла за 
фор ми ра ње це не то плот не енер ги је ње ни куп ци би не дво сми сле-
но и ја сно мо гли да раз у ме ју тро шко ве ко ји на ста ју у про из вод-
њи то плот не енер ги је и ди стри бу ци ји и снаб де ва њу то плот ном 
енер ги јом, а про из во ђа чи и ди стри бу те ри би би ли сти му ли са ни на 
зна чај ни ју при ме ну ме ра енер гет ске ефи ка сно сти и укуп но ефи ка-
сни је по сло ва ње.

Про це на фи нан сиј ских сред ста ва по треб них за раз вој овог 
сек то ра је да та у Та бе ли 5.3. Раз вој зна чај ни јих СНР по стро је ња 
на при род ни гас је ин ве сти ци о но тре ти ран у елек тро е нер гет ском 
сек то ру. Про це на го во ри о око 220 ми ли о на евра ко је би би ло по-
треб но уло жи ти у овај сек тор до 2020. го ди не, нај ве ћим де лом у 
ре кон струк ци ју и мо дер ни за ци ју си сте ма.

Та бе ла 5.3. Ин ве сти ци је у си сте ме за про из вод њу и ди стри-
бу ци ју то плот не енер ги је, (ми ли о на евра)
Го ди на до 2020 до 2025 до 2030
Ре кон струк ци ја, мо дер ни за ци ја и из град ња то плот-
них из во ра 90 50 75

Ре ви та ли за ци ја и из град ња ди стри бу тив не мре же 105 50 70
Ре ви та ли за ци ја и из град ња то плот них под ста ни ца 45 30 35
Ку му ла тив на ин ве сти ци ја (ми ли о на евра) 240 370 550

5.3. Об но вљи ви из во ри енер ги је
Стра те шки ци ље ви:
 – По ве ћа ње про из вод ње енер ги је из 
ОИЕ ра ди сма ње ња уво зне за ви сно сти и 
по ди за ња енер гет ске без бед но сти

Стра те шки прав ци де ло ва ња:
 – Де фи ни са ње тех нич ког по тен ци ја ла 
ОИЕ;
 – До но ше ње и спро во ђе ње на ци о нал них 
ак ци о них пла но ва за ОИЕ;
 – Де фи ни са ње на ци о нал них ци ље ва ко-
ри шће ња ОИЕ по сек то ри ма и пра ће ње 
ре а ли за ци је:
 – Ко ри шће ња ОИЕ у про из вод њи елек-
трич не енер ги је,
 – Ко ри шће ње ОИЕ у то пла на ма и фи-
нал ној по тро шњи,
 – За ме на ко ри шће ња фо сил них го ри ва 
(угља, ма зу та, лож уља и при род ног га-
са) за гре ја ње,
 – За ме на ко ри шће ња елек трич не енер ги-
је за про из вод њу са ни тар не то пле во де,
 – Уво ђе ње ОИЕ у сек тор згра дар ства 
(при мар но у јав ном сек то ру),
 – Ко ри шће ње ОИЕ у са о бра ћа ју;
 – Раз вој ди стри бу тив не мре же за при-
кљу че ње ма њих произвођачa елек трич-
не енер ги је;
 – Про из вод ња и при ме на опре ме и тех-
но ло ги ја ко је ће омо гу ћи ти ефи ка сни је 
ко ри шће ње енер ги је из ОИЕ;
 – Информисање и едукација јавности

Тре нут но ста ње:
 – По сто је ћи удео ОИЕ у бру то фи нал ној 
по тро шњи 20 1%;
 – Нај ве ћи део по сто је ћег ко ри шће ња 
ОИЕ се од но си на тра ди ци о на лан на чин 
ко ри шће ња би о ма се и ве ли ке хи дро е-
лек тра не;
 – Уведена „feed-in” тарифа

При о ри тет не ак тив но сти:
 – Ре а ли за ци ја Ак ци о ног пла на за ОИЕ до 2020. го ди не.
По тен ци ја ли об но вљи вих из во ра енер ги је Ре пу бли ке Ср би је 

су зна чај ни и про це ње ни су на 5,65 ми ли о на тен го ди шње. Од ове 
ко ли чи не ви ше од 60% је по тен ци јал би о ма се, чи је се ко ри шће-
ње тре нут но про це њу је на око 30% од рас по ло жи вих по тен ци ја ла. 
Рас по ло жи ви тех нич ки хи дро по тен ци јал уче ству је са око 30% у 
укуп ним по тен ци ја ли ма ОИЕ. Од ове ко ли чи не ви ше од по ло ви не 
је већ ис ко ри шће но. Од оста лих ОИЕ тре нут но се још са мо де ли-
мич но пра ти и би лан си ра ко ри шће ње ге о тер мал не енер ги је.

Ра ти фи ка ци јом Уго во ра о осни ва њу Енер гет ске за јед ни це Ре-
пу бли ка Ср би ја је пре у зе ла и оба ве зе из Ди рек ти ва 2009/28/ЕЗ о 
про мо ци ји елек трич не енер ги је про из ве де не из об но вљи вих из во-
ра енер ги је и о про мо ци ји упо тре бе би о го ри ва или дру гог го ри-
ва про из ве де ног из об но вљи вих из во ра за тран спорт. Ра ди ве ћег 
ко ри шће ња об но вљи вих из во ра Ре пу бли ка Ср би ја се при дру жи ла 
зе мља ма ко је суб вен ци о ни шу про из вод њу елек трич не енер ги је из 
об но вљи вих из во ра и уве ла нај ра спро стра ње ни ји мо дел  – под сти-
цај не фик сне от куп не це не („feed-in” та ри фа) са пе ри о дом за га-
ран то ва ног пре у зи ма ња елек трич не енер ги је од 12 го ди на.

Ре пу бли ка Ср би ја је усво ји ла На ци о нал ни ак ци о ни план за 
ОИЕ као оквир за про мо ци ју енер ги је про из ве де не из об но вљи-
вих из во ра и по ста ви ла је оба ве зне на ци о нал не ци ље ве за уче-
шће енер ги је из об но вљи вих из во ра у бру то фи нал ној по тро шњи 



енер ги је (27%), као и уче шћу енер ги је из об но вљи вих из во ра у 
тран спор ту (10%) до 2020. го ди не.

Да би до шло до оства ре ња усво је них на ци о нал них ци ље ва 
пред ви ђе но је ин ста ли са ње ве ћих ка па ци те та за про из вод њу елек-
трич не енер ги је ко ри шће њем ве тра, би о ма се и сун ца (Ди ја грам 
5.6.), као и ве ће уче шћа ОИЕ у про из вод њи то плот не енер ги је 
(Ди ја грам 5.5.). Ци ља на про јек ци ја ко ри шће ња ОИЕ за про из вод-
њу елек трич не енер ги је, то пло те и ди рект но ко ри шће ње у фи нал-
ној по тро шњи је да та на Ди ја гра му 5.7. На овај на чин се по сти же 
же ље но уче шће ОИЕ у бру то фи нал ној по тро шњи 2020. го ди не, 
при че му ко ри сти пре ко 50% про це ње ног по тен ци ја ла ОИЕ.

Дијаграм 5.6. Пројекција изградње капацитета за производњу 
електричне енергије коришћењем ОИЕ6

Ди ја грам 5.7. Про јек ци ја ко ри шће ња енер ги је из об но вљи вих 
из во ра

За до сти за ње овог ве о ма ам би ци о зног, оба ве зу ју ћег уде ла 
ОИЕ у бру то фи нал ној по тро шњи, од нај ве ће ва жно сти је до сти-
за ње ци ље ва ве за них за енер гет ску ефи ка сност (у скла ду са Ди-
рек ти вом 2006/32/ЕЗ). Сва ко од сту па ње од пред ви ђе них енер гет-
ских уште да, зна чи ло би ве ћу бру то фи нал ну по тро шњу енер ги је 
од пла ни ра не, и са мим тим би би ло по треб но ви ше ка па ци те та за 
про из вод њу енер ги је из ОИЕ. Та ко ђе, с об зи ром да је за ви ше про-
је ка та из град ње ве ли ких хи дро ка па ци те та и фар ми ве тро ге не ра то-
ра пред ви ђе но уче шће стра ног парт не ра и из воз „зе ле не” енер ги је, 
нео п ход на је де таљ на ана ли за про је ка та са ста но ви шта мо гућ но-
сти елек тро е нер гет ског си сте ма, ду го роч ног ин те ре са Ре пу бли ке 
Ср би је и њи хо вог ути ца ја на оба ве зу ју ће на ци о нал не ци ље ве за 
уче шће енер ги је из об но вљи вих из во ра у укуп ној бру то фи нал ној 
по тро шњи енер ги је.

У за ви сно сти од по тро шње енер ги је у сек то ру са о бра ћа ја, 
за ис пу ње ња оба ве за из Ди рек ти ве о ОИЕ тре ба ло би обез бе ди-
ти про из вод њу би о го ри ва из ме ђу 210 и 250 хи ља да тен до 2020. 
го ди не. Ре пу бли ка Ср би ја тре нут но рас по ло же ка па ци те ти ма за 
про из вод њу би о го ри ва из би о ма се пр ве ге не ра ци је, ко ји не за до-
во ља ва ју усло ве у по гле ду еми си је ГХГ и не ће мо ћи да до при не-
су до сти за њу оба ве зу ју ћег уде ла од 10% 2020. го ди не. Има ју ћи у 
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енергије

ви ду да тре нут но не по сто је по стро је ња за про из вод њу би о го ри ва 
из би о ма се дру ге ге не ра ци је, не до ста так прав не ре гу ла ти ве у овој 
обла сти и ве о ма кра так пе ри од за до сти за ње овог ве о ма зах тев-
ног ци ља, Ре пу бли ка Ср би ја ће мо ра ти да пла ни ра увоз би о го ри ва. 
Због то га је по треб но под ста ћи про из вод њу би о го ри ва у зе мљи. 
Про це на је да би за из град њу би о ра фи не ри је за про из вод њу до 
200.000 то на би о е та но ла (дру ге ге не ра ци је би о го ри ва) би ло по-
треб но ин ве сти ра ти од 100 до 120 ми ли о на евра.

Сред ства за сти му ла ци ју про из вод ње енер ги је из об но вљи-
вих из во ра се обез бе ђу ју пу тем по ве ћа ња це не елек трич не енер ги-
је чи ме су тро шко ви сти му ла ци је пре ба че ни на крај ње по тро ша че. 
У про це су пра ће ња ре а ли за ци је Стра те ги је у за ви сно сти од ре а ли-
за ци је ци ље ва, али и раз во ја тех но ло ги ја ко ри шће ња ОИЕ, мо гу ћа 
је и ко рек ци ја „feed-in” та ри фа, а уко ли ко се по ка же да је по треб на 
до дат на сти му ла ци ја, до дат на сред ства ће се обез бе ди ти ди рект-
ном по др шком, би ло нов ча ном, би ло кроз по ре ске олак ши це и 
пу тем пре ми ја ко је мо ра ју да пла ћа ју про из во ђа чи нео б но вљи ве 
енер ги је као вр сту од ште те за за га ђи ва ње. По себ но је по треб но 
раз мо три ти мо гућ ност уво ђе ња под сти ца ја за ко ри шће ње ОИЕ за 
за до во ље ње по тре ба за то плот ном енер ги јом.

5.4. Угаљ

Стратешки циљеви: 
 – Сигурно и поуздано снабдевање елек-
троенергетских термо капацитета;
 – Обезбеђење потребних количина угља 
за финалну потрошњу и за производњу 
топлотне енергије

Стратешки правци деловања:
 – Интензивирање истраживања 
лежишта угља на целој територији 
Републике Србије;
 – Отварање заменских капацитета за 
постојеће површинске копове који прес-
тају са радом и отварање копова који ће 
бити намењени за нове термоенергетске 
капацитете;
 – Оптимизација и концентрација произ-
водње угља из подземне експлоатације у 
профитабилним објектима;
 – Увођење система за управљање квали-
тетом угља

Тренутно стање:
 – Старост постројења и опреме и потре-
ба ревитализације;
 – Проблеми у експропријацији 
земљишта за даљи развој површинских 
копова;
 – Подземна експлоатација угља је 
нерентабилна и функционише зах-
ваљујући државној помоћи

При о ри тет не ак тив но сти:
 – Отва ра ње но вих по вр шин ских ко по ва у Ко лу бар ском ба се ну;
 – Про ши ре ње ка па ци те та на по вр шин ском ко пу Дрм но.
Утвр ђе не и по тен ци јал не ре зер ве лиг ни та у Ко лу бар ском, 

Ко сто лач ком и оста лим ба се ни ма7 су та квог ре да ве ли чи на, да 
мо гу у пот пу но сти и ду го роч но да за до во ље рас ту ће по тре бе за 
си гур ним снаб де ва њем по сто је ћих ре ви та ли зо ва них и но вих тер-
мо е лек тра на. На Ди ја гра му 5.8. је при ка за на по треб на ко ли чи на 
угља за ту свр ху, као и за ко ри шће ње у фи нал ној по тро шњи и за 
про из вод њу то плот не енер ги је.

Ди ја грам 5.8. Про јек ци ја при мар не по тро шње угља  
(Ре фе рент ни сце на рио)

За одр жа ва ње ра да по сто је ћих и пред ви ђе них, но вих тер-
мо ка па ци те та по треб но је отва ра ње но вих по вр шин ских ко по ва. 
Про јек ти ко је је нео п ход но ре а ли зо ва ти да би се обез бе дио не сме-
тан рад по сто је ћих тер мо е нер гет ских бло ко ва су у Ко лу бар ском 
ба се ну ве за ни за ин ве сти ци је у по сто је ће ко по ве (Там на ва  – За-
пад но По ље, По ља Ц и Д, из ме шта ње на се ља Вре о ци, укуп на ин-
ве сти ци ја 470 ми ли о на евра), отва ра ње по вр шин ског ко па По ље Е, 
као за мен ског ко па за коп По ље Д (ин ве сти ци ја 532 ми ли о на евра 
и отва ра ње по вр шин ског ко па По ље Г као за ме на за коп Ве ли ки 
Цр ље ни (ин ве сти ци ја 161 ми ли он евра).
 – – – – – – – – – –
7 Од 1  јула 1999  године Електропривреда Србије не управља својим капацитети-

ма на подручју АП Косова и Метохије



Отва ра ње по вр шин ског ко па Ра дље во (вред ност ин ве сти ци је 
600 ми ли о на евра за пе ри од ре а ли за ци је шест го ди на и до сти за ња 
про јек то ва не про из вод ње од 13 ми ли о на то на угља го ди шње, од-
но сно 1.232 ми ли о на евра до кра ја ве ка екс пло а та ци је) је стра те-
шки ве за но за из град њу ТЕ Ко лу ба ра Б и ТЕНТ Б3, али и за да љи 
раз вој Ко лу бар ског ба се на угља, и у том сми слу је нео п ход но ди-
на мич ко ускла ђи ва ње ре а ли за ци је ових про јек та.

У Ко сто лач ком ба се ну је мо гу ће по ступ но по ве ћа ва ње про-
из вод ње угља са по вр шин ског ко па Дрм но (не за вр ше не ин ве сти-
ци је за по сти за ње ка па ци те та од де вет ми ли о на то на угља из но се 
100 ми ли о на евра, а до дат них од 130 ми ли о на евра је по треб но за 
до сти за ње ка па ци те та од 12 ми ли о на то на угља го ди шње), а ду-
го роч ни је гле да но и ак ти ви ра ње про из вод ње на дру гим по вр шин-
ским ко по ви ма (Ћи ри ко вац, за пад ни део ко сто лач ког ба се на) што 
за ви си од из град ње про из вод них ка па ци те та у овом ба се ну.

Ка па ци тет Ко вин ског ба се на мо же да омо гу ћи кон ти ну ал но 
снаб де ва ње тер мо-ка па ци те та сна ге од око 700 MW, али то зах те ва 
ин ве сти ци ју у ру дар ском сек то ру од око 500 ми ли о на евра.

Што се ти че под зем не екс пло а та ци је угља, стра те шки је нео-
п ход но да се ре зер ве ових руд ни ка ве жу за тер мо ка па ци те те. Но-
вим ин ве сти ци ја ма (од око 330 ми ли о на евра) би мо гло да се при-
сту пи екс пло а та бил ним ре зер ва ма од око 155 ми ли о на то на угља. 
У том слу ча ју мо гу ће је го ди шње про из ве сти и пла си ра ти (тер мо-
ка па ци те ти и ши ро ка по тро шња) око три ми ли о на то на ко мер ци-
јал ног угља, са про из вод ним тро шко ви ма ко ји би мо ра ли да бу ду 
ис под 2 евра/GЈ. Та ко ре струк ту ри ра на под зем на екс пло а та ци ја 
угља би мо гла еко ном ски са мо стал но да ег зи сти ра и снаб де ва по-
тро ша че екви ва лент но јед ној ТЕ од око 300 MW и јед ној то пла ни 
од 50 до 100 MW.

5.5. Нафта

Стратешки циљеви:
 – Обезбеђење сигурног снабдевања 
домаћег тржишта нафтним дериватима 
чији квалитет одговара највишим ЕУ 
стандардима;
 – Смањење увозне зависности;
 – Обезбеђење нових праваца снабде-
вања сировом нафтом

Стратешки правци деловања:
 – Обезбеђење обавезних резерви нафте 
и нафтних деривата (реконструкција 
постојећих и изградња нових складиш-
них капацитета);
 – Истраживања у циљу проналаска 
нових лежишта;
 – Одржавања што већег нивоа произ-
водње сирове нафте у земљи;
 – Модернизација рафинеријске прераде;
 – Обезбеђење ефикаснијег транспорта 
деривата системом продуктовода;
 – Конкуренција у сектору у циљу пости-
зања најповољнијих цена за кориснике

Тренутно стање:
 – Висока увозна зависност;
 – Доминантни увоз из једног правца;
 – Нафтна индустрија Србије је 
акционарско друштво у већинском 
власништву иностраног партнера

При о ри тет не ак тив но сти:
 – Ре кон струк ци ја по сто је ћих и из град ња но вих скла ди шних 

ка па ци те та;
 – По ве ћа ње ра фи не риј ске ду би не пре ра де.
Пре ма свим раз мо тре ним сце на ри ји ма енер гет ског раз во ја до 

2030. го ди не оче ку је се по ве ћа ње по тро шње де ри ва та наф те, али 
у ме ри да ка па ци тет ра фи не ри је наф те у Пан че ву од 4,7 ми ли о на 
t го ди шње би лан сно мо же да за до во љи по тре бе, чак и уко ли ко не 
до ђе до пред ви ђе не про из вод ње би о го ри ва (Ди ја грам 5.9.).

Ди ја грам 5.9. Про јек ци ја по тро шње теч них го ри ва  
(Ре фе рент ни сце на рио)

На кон при ва ти за ци је Нафт не ин ду стри је Ср би је (НИС), ру-
ска ком па ни ја Га спром њефт је по ста ла њен ве ћин ски вла сник, та-
ко да у пот пу но сти кон тро ли ше под сек то ре ис тра жи ва ња и про из-
вод ње наф те и при род ног га са и пре ра де наф те, а до брим де лом и 
про мет де ри ва та (са око 68% уче шћа у ве ле про да ји, а 35% уде ла у 
ма ло про да ји де ри ва та). За то је нео п ход но под сти ца ти про ши ри ва-
ње бро ја уче сни ка и тр жи шну кон ку рен ци ју у овом сек то ру.

Тр жи ште наф те и де ри ва та наф те у Ре пу бли ци Ср би ји је сло-
бод но, а ре гу ла ци ја це на се од но си са мо на тран спорт наф то во-
ди ма и пред ви ђе ним про дук то во ди ма ко ји пред ста вља ју при род ни 
мо но пол. Тр жи ште наф те у Ре пу бли ци Ср би ји ће и у на ред ном пе-
ри о ду, пре све га би ти де тер ми ни са но кре та њем це не овог енер ген-
та на свет ском тр жи шту, ко ја иако те шко пред ви ди ва, има ду го-
роч но рас ту ћи тренд.

Ре пу бли ка Ср би ја је у нафт ном сек то ру енер гет ски ви со ко 
уво зно за ви сна зе мља са ре ла тив но ни ским уче шћем соп стве не 
про из вод ње наф те у укуп ној по тра жњи и до ми нант ним уво зом из 
јед ног прав ца снаб де ва ња. Це не де ри ва та наф те су због то га ди-
рект но усло вље не про ме на ма це не наф те ти па Урал и по треб но је 
раз мо три ти мо гућ но сти обез бе ђе ња но вих пра ва ца снаб де ва ња си-
ро вом наф том.

У на ред ном пе ри о ду, глав не ак тив но сти у под сек то ру ис-
тра жи ва ња и про из вод ња наф те ће би ти усме ре не на убла жа ва ње 
сма ње ња про из вод ње си ро ве наф те. По за у ста вља њу па да 2006. и 
2007. го ди не, про из вод ња у зе мљи је по че ла да ра сте и свој мак си-
мум до сти гла 2012. го ди не, пре све га за хва љу ју ћи до дат ним ин-
тер вен ци ја ма на бу шо ти на ма. Пла ни ра но је да се пад про из вод ње 
на до ме сти от кри ћи ма из но вих ле жи шта. У том сми слу је за по-
че та ре а ли за ци ја но вих про је ка та ис тра жи ва ња, а ре кон струк ци ја 
и мо дер ни за ци ја про из вод них си сте ма ће по ве ћа ти њи хо ву енер-
гет ску ефи ка сност. Циљ је да ми ни мал но по ло ви на ко ли чи на за 
пре ра ду по ти че из про из вод ње у зе мљи и кон це си о не про из вод ње. 
Чи ње ни ца је да уко ли ко не до ђе до от кри ћа но вих ле жи шта наф-
те и при род ног га са, у пе ри о ду до 2030. го ди не мо гло би да до ђе 
до по сте пе ног сма ње ња и евен ту ал но, пре стан ка про из вод ње ових 
енер ге на та у зе мљи.

Јед на од мо гућ но сти за сма ње ње уво зне за ви сно сти је, по ред 
про из вод ње би о го ри ва, и ко ри шће ње уљ них шкри ља ца за про из-
вод њу наф те. За пот пу но са гле да ва ње овог по тен ци ја ла, при мар но 
је по треб но пред у зе ти све по треб не ак тив но сти за пот пу но са гле-
да ва ње ге о ло шких, ру дар ских, пре ра ђи вач ких и еко ном ских аспе-
ка та њи хо ве екс пло а та ци је и пре ра де, са по себ но па жљи вом ана-
ли зом еко ло шких ефе ка та.

Мо дер ни за ци ја ра фи не ри ја у Пан че ву и Но вом Са ду та ко да 
се обез бе ди да сва го ри ва у зе мљи до 2015. го ди не за до во ља ва ју 
ре ле вант не ЕУ стан дар де је стра те шки при о ри тет. У Ра фи не ри ји 
наф те Пан че во по треб но је по ве ћа ње ду би не пре ра де, а у обе ра-
фи не ри је нео п ход но је ре а ли зо ва ти про јек те ве за не за по ве ћа ње 
енер гет ске ефи ка сно сти и за шти ту жи вот не сре ди не. За по сти за ње 
пу не еко но мич но сти пре ра де ра фи не ри је Пан че во нео п ход но је 
ин тен зи ви ра ње са рад ње са ХИП Пе тро хе ми јом, уз до дат на ин ве-
сти ци о на ула га ња.

По тре бан и оче ки ван раз вој нафт ног сек то ра под ра зу ме ва 
обез бе ђи ва ње ре дов ног снаб де ва ња и по ве ћа ње си гур но сти снаб-
де ва ња наф том и нафт ним де ри ва ти ма у скла ду са прог но зи ра ним 
трен дом да љег ра ста по тро шње ових енер ге на та. За са да у Ре пу-
бли ци Ср би ји, по ред роб них ре зер ви по сто је са мо ко мер ци јал не 
ре зер ве ком па ни ја. Услов по сто ја ња оба ве зних ре зер ви наф те и 
нафт них де ри ва та (пре ма Ди рек ти ви 2009/119/EЗ), ко је тре ба да 
бу ду одво је не од опе ра тив них, и у ви си ни од 90 да на не то уво за 
или 61 дан уну тра шње по тро шње (пре ма ве ћој вред но сти), скла-
ди шни ка па ци те ти у Ре пу бли ци Ср би ји не ис пу ња ва ју.

Оба ве зне ре зер ве (у ви ду си ро ве наф те, де ри ва та или као уго-
во ри о пра ву ку по ви не од ре ђе них ко ли чи на наф те и де ри ва та наф-
те) ће се фор ми ра ти у пе ри о ду 2013 –2022. го ди не. Укуп не ко ли чи не 
оба ве зних ре зер ви 2022. го ди не тре ба ло би да бу ду око 700 хи ља да 
m3. По треб но је фор ми ра ти и вој не ре зер ве наф те и де ри ва та наф те.

Раз вој у обла сти тран спор та наф те и нафт них де ри ва та у бу-
ду ћем пе ри о ду пр вен стве но под ра зу ме ва ак тив ност на стра те шко-
раз вој ном про јек ту из град ње си сте ма про дук то во да кроз Ре пу бли-
ку Ср би ју. То ће омо гу ћи ти зна чај но сма ње ње гу би та ка мо тор них 
го ри ва (са 0,15 до 0,2% на 0,02%) у од но су на са да шњи на чин 
тран спор та мо тор них го ри ва од ра фи не ри ја до ди стри бу тив них 
цен та ра (ауто-ци стер на ма, ва гон ци стер на ма и бар жа ма).



По ред овог про јек та, по треб но је раз мо три ти и ре ха би ли та-
ци ју про дук то во да Пан че во –Те ми швар, а у слу ча ју успе ха НИС 
ис тра жи ва ња у Ру му ни ји мо гу ћа је и из град ња наф то во да ко јим 
би се про из ве де на наф та тран спор то ва ла до ра фи не ри је у Пан че ву. 
Иде ја из град ње па не вроп ског наф то во да у са да шњим окол но сти-
ма ни је ре ал на, али је не тре ба у пот пу но сти од ба ци ти због еко-
ном ског, еко ло шког и стра те шког зна ча ја тран спор та ка спиј ске и 
ру ске наф те на под руч је зе ма ља ју го и сточ не и цен трал не Евро пе.

Да љи раз вој нафт ног сек то ра Ре пу бли ке Ср би је ће у ве ли-
кој ме ри за ви си ти од ак тив но сти ино стра ног, ве ћин ског вла сни-
ка НИС, али и ак тив но сти дру гих уче сни ка на нафт ном тр жи шту 
(Јав но пред у зе ће „Тран снаф та”, Лу ко ил Ср би ја, МОЛ, ОМВ, итд.). 
У Та бе ли 5.4. при ка за на је про це на фи нан сиј ских сред ста ва по-
треб них за до сти за ње под сек тор ских ци ље ва и њи хо ву ре а ли за ци-
ју до 2025. го ди не.

Та бе ла 5.4. Про це на ин ве сти ци ја у сек то ру наф те
По до бласт Ак тив но сти Ин ве сти ци ја 

(ми ли о на ЕУР)
Ис тра жи ва ње и про из-
вод ње наф те и при род-
ног га са

Ис тра жи ва ња у зе мљи у ци љу про на ла-
ска но вих ле жи шта 
При ме на но вих тех но ло ги ја и ме то да 
екс пло а та ци је

429*

Ра фи не риј ска пре ра да 
наф те 

По ве ћа ње ду би не пре ра де и да ља мо-
дер ни за ци ја ра фи не ри ја у Пан че ву и 
Но вом Са ду

750

Про мет де ри ва та 
наф те

Мо дер ни за ци ја бен зин ских ста ни ца и 
из град ња но вих*
Из град ња но вих ре зер во ар ских ка па-
ци те та 
Мо дер ни за ци ја пу ни ли шта*
Набавка савремених транспортних 
средстава

160

Тран спорт наф те и 
де ри ва та наф те 

Про је кат из град ње си сте ма про дук то во-
да кроз Ре пу бли ку Ср би ју

170

* до 2020  го ди не

5.6. При род ни гас

Стра те шки ци ље ви:
 – Обез бе ђе ње си гур ног снаб де ва ња до-
ма ћег тр жи шта при род ним га сом;
 – Ус по ста вља ње до ма ћег и ре ги о нал ног 
тр жи шта при род ног га са;
 – Диверсификација извора и праваца 
снабдевања природним гасом

Стра те шки прав ци де ло ва ња:
 – Ис тра жи ва ња у зе мљи у ци љу про на-
ла ска но вих ле жи шта при род ног га са 
(укљу чу ју ћи и не кон вен ци о нал ни гас);
 – Ко ри шће ње при род ног га са као за ме не 
за по тро шњу елек трич не енер ги је за 
то плот не по тре бе;
 – Ко ри шће ње за ком би но ва ну про из-
вод њу елек трич не енер ги је и то пло те у 
ин ду стри ји и ве ћим гра до ви ма;
 – Уче шће у ме ђу на род ним про јек ти ма 
тран спор та при род ног га са;
 – Регионално повезивање

Тре нут но ста ње: 
 – Је дан пра вац снаб де ва ња из уво за;
 – Скла ди ште га са за до во ља ва тре нут ни 
ни во по тро шње;
 – Велика дуговања купаца за испоруче-
ни природни гас

При о ри тет не ак тив но сти:
 – Но ви пра вац снаб де ва ња при род ног га са;
 – Ус по ста вља ње нај ма ње две ре ги о нал не ин тер ко нек ци је до 

2020. го ди не;
 – За вр ше так га си фи ка ци је Ср би је.
При род ни гас је енер гент са из ра зи тим тех нич ким и еко ло-

шким пред но сти ма у од но су на дру га кон вен ци о нал на го ри ва, и у 
том сми слу тре ба ло би да пру жи зна ча јан до при нос ефи ка сни јем 
и еко ло шки при хва тљи ви јем ко ри шће њу енер ги је. Ме ђу тим, при-
род ни гас је до ми нант но уво зни енер гент и ње го ва це на је за са-
да ве за на за про ме ну це не наф те на свет ском тр жи шту. Зна чај ни ја 
екс пло а та ци ја не кон вен ци о нал ног га са у Евро пи (евен ту ал но и у 
Ре пу бли ци Ср би ји), до пре ма ње зна чај ни јих ко ли чи на теч ног при-
род ног га са или отва ра ње но вих пра ва ца снаб де ва ња европ ског 
тр жи шта би мо гли евен ту ал но да до ве ду до па да це не при род ног 
га са у бу дућ но сти.

Про из вод ња при род ног га са у зе мљи тре нут но за до во ља ва 
око 20% до ма ће по тро шње са оче ки ва ним трен дом опа да ња, а у 
би лан сним ре зер ва ма је и зна чај но при су ство ни ско ка ло рич них 
га со ва (са по ве ћа ним са др жа јем СО2, азо та и сл.) ко ји ни су по год-
ни за ди рект но при кљу че ње на га со вод ни си стем. Ра ди пот пу ног 
ис ко ри шће ња овог по тен ци ја ла по треб но је пред у зе ти ак тив но сти 
на обез бе ђе њу пла сма на овог га са у по стро је њи ма на мен ски гра-
ђе ним за ње го во ко ри шће ње (нпр. МСК Ки кин да), или из гра ди ти 
по стро је ња за из два ја ње СО2 и азо та.

Тран спорт ни си стем при род ног га са у Ре пу бли ци Ср би ји је 
ли ниј ски си стем са са мо јед ним ула зом у зе мљу, што је не по вољ но 
и са ста но ви шта енер гет ске без бед но сти и са ста но ви шта раз во ја 
тр жи шта. До ма ће тр жи ште при род ног га са је по свом оби му ма ло 
и оп те ре ће но раз ли чи тим тех нич ким и фи нан сиј ским про бле ми ма 
(не по сто ја ње га со вод не мре же у свим де ло ви ма зе мље, из ра зи та 
се зон ска не рав но мер ност по тро шње, ви со ки тро шко ви тран зи-
та, еко ном ски не по вољ ни усло ви на бав ке на европ ском тр жи шту, 
огром ни по сто је ћи ду го ви снаб де ва чи ма, ве ли ки број ре ла тив но 
ма лих ди стри бу тив них си сте ма и др.).

Раз вој сек то ра за то при мар но зах те ва обез бе ђе ње га со вод не 
ин фра струк ту ре у свим де ло ви ма зе мље и обез бе ђе ње ин тер ко нек-
ци је са су сед ним др жа ва ма (Ре пу бли ком Бу гар ском, Ру му ни јом, 
Ре пу бли ком Хр ват ском, Ре пу бли ком Ма ке до ни јом...). На тај на чин 
би се отво ри ла мо гућ ност до пре ма ња на тр жи ште при род ног га са 
и из дру гих пра ва ца снаб де ва ња, и у прак си ре а ли зо ва ла иде ја о 
тр жи шту при род ног га са из Уго во ра о осни ва њу Енер гет ске за јед-
ни це.

За га сни сек тор Ре пу бли ке Ср би је од ве ли ког зна ча ја би ла би 
и ре а ли за ци ја га со во да ко ји би омо гу ћио но ви пра вац снаб де ва ња 
при род ним га сом а ко ји би уна пре дио си гур ност снаб де ва ња при-
род ним га сом це ло куп ног ре ги о на у бу ду ћем пе ри о ду. Ре а ли за ци-
ја ин тер ко нек ци ја са зе мља ма ре ги о на и из град ња но вог прав ца 
снаб де ва ња при род ним га сом ће омо гу ћи ти зна чај ни је ко ри шће ње 
при род ног га са за ком би но ва ну про из вод њу то плот не и елек трич-
не енер ги је, у сек то ру са о бра ћа ја (ком при мо ва ни при род ни гас) 
и др. Ком би но ва ну про из вод њу то плот не и елек трич не енер ги је 
по ред при мар не при ме не у ин ду стри ји, би тре ба ло раз мо три ти и 
кроз из град њу га сних елек тра на са ком би но ва ним ци клу сом у ве-
ћим ин ду стриј ским цен три ма (Но ви Сад, Бе о град, Ниш, Кра гу је-
вац, Пан че во, Ло зни ца и др.). Ове елек тра не мо гу има ти и ва жну 
уло гу у ба лан сном ме ха ни зму при ин те гра ци ји об но вљи вих из во-
ра, као и би тан ре ги о на лан зна чај на кон ус по ста вља ња ре ги о нал-
ног тр жи шта елек трич не енер ги је.

По ред про ши ре ња ка па ци те та скла ди шта „Ба нат ски Двор” 
до ка па ци те та од 800 ми ли о на m3, у Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји мо-
гућ ност за из град њу чи та вог си сте ма скла ди шта у АП Вој во ди ни 
(Ите беј, Мо крин и др.) и цен трал ном де лу зе мље (Остро во и дру ге 
окол не ло ка ци је) чи ји се укуп ни ка па ци тет про це њу је на 2,5 до 3 
ми ли јар де m3 при род ног га са, а чи ју је оправ да ност из град ње нео-
п ход но ана ли зи ра ти у скло пу по ве ћа ња до ма ће по тро шње и раз во-
ја ре ги о нал ног тр жи шта га са. Из град ња га сних скла ди шта до дат-
но би до при не ла енер гет ској без бед но сти зе мље.

Про јек ци ја по тро шње при род ног га са до 2030. го ди не има 
ду го роч ни тренд ра ста (Ди ја грам 5.10.). Ра ди ва ло ри за ци је рас по-
ло жи вих ко ли чи на по треб но је раз мо три ти и мо гућ ност евен ту ал-
не из град ње га сних елек тра на, чи ја би про из вод ња при мар но би ла 
на ме ње на из во зу.

Ди ја грам 5.10. Про јек то ва на по тро шња при род ног га са  
до 2030. го ди не (Ре фе рент ни сце на рио)

Про це на по треб них ин ве сти ци ја у сек то ру при род ног га са је 
да та у Та бе ли 5.5. 



Та бе ла 5.5. Про це на ин ве сти ци је у сек то ру при род ног га са
Пројекат Инвестиција (милиона евра)

до 2020 до 2025 до 2030
Нови правац снабдевања природним гасом - 2.000
Интерконекција са земљама региона 120 60 20
Нова складишта гаса 70 40 40
Завршетак гасификације Републике Србије  
и рехабилитација постојећег гасоводног система

500 500 200

Кумулативна инвестиција (милиона евра) 690 1.290 3.550

5.7. Ефикасност коришћења енергије

Стратешки циљеви:
 – Повећање енергетске ефикасности у 
свим секторима потрошње

Стратешки правци деловања:
 – Доследна примена Закона о ефикас-
ном коришћењу енергије;
 – Доношење и спровођење национал-
них акционих планова за енергетску 
ефикасност:
 – дефинисање националних циљева 
уштеде (укупно и по секторима) и 
праћење реализације;
 – Коришћење комбиноване производње 
електричне и топлотне енергије у 
индустрији;
 – Увођење система енергетског менаџ-
мента;
 – Подизање капацитета енергетске 
статистике;
 – Информисање и едукација јавности

Тренутно стање:
 – Енергетски индикатори за 2010  
годину:
 – енергетски интензитет: 
 0,452 kg ен/€2005;
 – однос потрошње примарне енергије и 
БДП коригованог у односу на паритет 
куповне моћи: 
 0,223 kg ен/$2005;
 – потрошња примарне енергије по 
становнику: 2 140 kg ен

При о ри тет не ак тив но сти:
 – Енер гет ске ре кон струк ци је у сек то ру згра дар ства;
 – Уво ђе ње си сте ма енер гет ског ме наџ мен та у јав ни сек тор.
Од ко ли чи не и на чи на тро ше ња енер ги је у мно го ме ће за ви-

си ти и енер гет ска бу дућ ност зе мље. По сто је ћи по ка за те љи по тро-
шње енер ги је у од но су на вред ност БДП има ју вред но сти упо ре ди-
ве са зе мља ма у ре ги о ну, али зна чај но из над про сеч них вред но сти 
за зе мље ЕУ, без об зи ра на чи ње ни цу да је по тро шња енер ги је по 
ста нов ни ку ни жа од про се ка ЕУ (Ди ја грам 5.11.). При вред ни раз-
вој зе мље, уз пред ви ђе ну ре ин ду стри ја ли за ци ју ће не ми нов но до-
ве сти до по ве ћа них по тре ба за енер ги јом, али је ин тен зив ни јом 
при ме ном ме ра и по сту па ка за по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти 
по треб но обез бе ди ти да по ка за те љи енер гет ског ин тен зи те та (све-
де ни на нов ча не и на ту рал не вред но сти) те же про сеч ним вред но-
сти ма у зе мља ма ЕУ.

Ис ку ство зе ма ља ЕУ ука зу је да је за зна чај ни је ре зул та те у 
при ме ни ме ра и тех но ло ги ја за по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти 
нео п ход на сна жна по др шка др жа ве. У том сми слу, За кон о ефи-
ка сном ко ри шће њу енер ги је пред ста вља осно ву за по др шку овим 
ак тив но сти ма кроз фор ми ра ње аде кват ног ре гу ла тор ног и фи нан-
сиј ског окви ра. Да би се по сти гао оп ти ма лан сце на рио енер гет-
ског раз во ја, на ста ви ће се са де фи ни са њем на ци о нал них ци ље ва 
уште де пу тем до но ше ња на ци о нал них ак ци о них пла но ва за енер-
гет ску ефи ка сност са ја сно де фи ни са ним ме ра ма и ак тив но сти ма 
у нај зна чај ни јим сек то ри ма по тро шње (до ма ћин ства, јав ни и ко-
мер ци јал ни сек тор, ин ду стри ја и са о бра ћај). 

Ди ја грам 5.11. Од нос енер гет ских ин ди ка то ра  
за Ре пу бли ку Ср би ју и ЕУ у 2010. го ди ни

Раз ра да На ци о нал них ак ци о них пла но ва ће се оства ри ти кроз 
тро го ди шње про гра ме ко је ће до но си ти об ве зни ци си сте ма енер-
гет ског ме наџ мен та из јав ног сек то ра и при вре де, узи ма ју ћи у 
об зир у том тре нут ку оба ве зу ју ће про пи се8 на осно ву члан ства у 
Енер гет ској за јед ни ци. Про гра ми ће са др жа ти и ја сне пла но ве ак-
тив но сти за уво ђе ње енер гет ски ефи ка сних про из во да, про це са 
 – – – – – – – – – –
8 Очекује се примена нове Директиве 2012/27/ЕУ о енергетској ефикасности

и тех но ло ги ја, пра ће ње оства ре них ре зул та та као и ре сур се за њи-
хо во оства ре ње. Аде кват но ин фор ми са ње крај њих ко ри сни ка о 
енер гет ским свој стви ма апа ра та у до ма ћин ству и пре ци зи ра на од-
го вор ност снаб де ва ча и ди стри бу те ра, као и до дат не усло ве за еко 
ди зајн ће до при не ти да крај њи ко ри сни ци иза бе ру енер гет ски ефи-
ка сни је про из во де и та ко до при но се оства ре њу за цр та ног ци ља.

У ци љу уна пре ђе ња енер гет ске ефи ка сно сти, при ли ком из-
град ње но вих и ре кон струк ци је по сто је ћих обје ка та до след но ће 
се при ме њи ва ти За кон о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 72/09, 81/09  – ис прав ка, 64/10  – УС, 24/11, 121/12, 
42/13  – УС, 50/13  – УС, 98/13  – УС, 132/14 и 145/14) и пра те ћи 
про пи си, а ве за но за од ре ђи ва ње до зво ље них енер гет ских свој ста-
ва згра да, и енер гет ску сер ти фи ка ци ју. На тај на чин ће се по сти ћи 
зна чај не уште де енер ги је при ли ком из град ње но вих и ре кон струк-
ци је по сто је ћих згра да. Пу на при ме на ме ра енер гет ске ефи ка сно-
сти на по сто је ћи стам бе ни фонд у Ре пу бли ци Ср би ји но си са со-
бом по тен ци јал за уште ду око 16% по тро шње фи нал не енер ги је и 
отва ра тр жи ште по треб но за ње го ву са на ци ју вред но ви ше ми ли-
јар ди евра.

Уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти у сек то ру са о бра ћа ја се 
јед ним де лом од но си на под мла ђи ва ње во зног пар ка у свим сек то-
ри ма, по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти у же ле знич ком тран спор-
ту, друм ском и ва зду шном са о бра ћа ју, али и на мул ти сек тор ско 
ускла ђи ва ње и раз вој са о бра ћај не ин фра струк ту ре, про мо ци ју и 
уна пре ђе ње јав ног пре во за и сл.

У ин ду стри ји је мо гу ће сма ње ње по тро шње енер ги је за 15 –25%, 
у од но су на ре фе рент ни сце на рио, у пе ри о ду до 2025. го ди не на осно-
ву по бољ ша ња про це са са го ре ва ња, ко ри шће њем от пад не то пло те из 
енер гет ских по стро је ња и про из вод них про це са, за ме ном по сто је ћих 
елек тро мо то ра, ре гу ли са њем про це са ко ри шће ња енер ги је и уво ђе-
њем ме ра и по сту па ка енер гет ског ме наџ мен та.

С об зи ром на мул ти ди сци пли нар ност ак тив но сти и ме ра за 
уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти, нео п хо дан је и ко ор ди ни ра-
ни рад ви ше раз ли чи тих др жав них ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја, 
је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва, раз ли чи тих при вред них су бје-
ка та, али и гра ђа на. Иако ће во де ћу уло гу у овим ак тив но сти ма, 
као и ко ор ди на ци ји и по ве зи ва њу по ре ске, стам бе не и по ли ти ке 
про стор ног пла ни ра ња у ци љу по ве ћа ња енер гет ске ефи ка сно сти 
и ра ци о на ли за ци је по тро шње енер ги је има ти ми ни стар ство над ле-
жно за по сло ве енер ге ти ке, нео п ход но је обез бе ђе ње и по ди за ње 
ни воа ка па ци те та у овој обла сти на свим ни во и ма.

Ин ве сти ци је по треб не за тран зи ци ју Ре пу бли ке Ср би је ка 
си сте му ни же фи нал не по тро шње енер ги је, су за ње но еко ном ско 
ста ње вр ло ви со ке. Ме ђу тим, оне су вр ло оправ да не, јер сма њу ју 
уво зну за ви сност, кроз ни же тро шко ве до при но се кон ку рент но сти 
при вре де, сма њу ју тро шко ве за шти те жи вот не сре ди не и ди рект-
но и ин ди рект но до при но се бо љем стан дар ду гра ђа на. Та ко ђе, 
ин ве сти ци је у енер гет ску ефи ка сност ду го роч но сма њу ју и по-
тре бу за ин ве сти ра њем у дру гим енер гет ским сек то ри ма, од но сно 
оста вља ју про стор да се про из ве де на енер ги ја ис ко ри сти на енер-
гет ски ра ци о нал ни ји и еко ном ски ефи ка сни ји на чин. По ред то га, 
тр жи ште енер гет ских услу га ко је ће се отво ри ти у слу ча ју ове 
тран зи ци је пред ста вља ће сна жан ге не ра тор при вред ног раз во ја јер 
по вла чи са со бом чи тав низ дру гих при вред них гра на. Бу џет ски 
фонд за уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти осно ван у скла ду са 
За ко ном о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је је зна чај на и нео п ход на 
фи нан сиј ска по др шка овој тран зи ци ји. 

За кон ске оба ве зе из ра де енер гет ских би лан са на ни воу је ди-
ни ца ло кал них са мо у пра ва и оста лих су бје ка та у си сте му енер гет-
ског ме наџ мен та се мо ра ју до след но спро во ди ти и ми ни стар ство 
за ду же но за по сло ве енер ге ти ке ће ус по ста ви ти ква ли те тан ин-
фор ма ци о ни си стем за пра ће ње функ ци о ни са ња си сте ма енер гет-
ског ме наџ мен та и ева лу а ци ју и ве ри фи ка ци ју оства ре них уште да 
енер ги је.

Ин фор ми са ње и еду ка ци ја јав но сти о по тре би уна пре ђе ња 
енер гет ске ефи ка сно сти и мо гућ но сти ма ко ри шће ња об но вљи вих 
из во ра енер ги је, је вр ло би тан пред у слов за же ље ну про ме ну ка 
ра ци о нал ни јем тро ше њу енер ги је и из бо ру енер ге на та, ко ри шће-
њу ефи ка сни јих уре ђа ја и тех но ло ги ја. Бит но је ства ра ње све сти 
у дру штву о дра го це но сти енер ги је и по тре би ње ног ра ци о нал ног 
ко ри шће ња. Др жа ва ће обез бе ди ти да јав ни сек тор слу жи као при-
мер при ме не про пи са них ме ра енер гет ске ефи ка сно сти. На свим 
ни во и ма обра зо ва ња у на став ни про цес ће се укљу чи ти те ме ве-
за не за енер гет ску ефи ка сност и ра ци о нал но ко ри шће ње енер ги је, 



про мо ци ју „чи стих” и ефи ка сни јих тех но ло ги ја при ко ри шће њу 
кон вен ци о нал них го ри ва, ве ће ко ри шће ње ОИЕ, за шти ту жи вот-
не сре ди не у енер ге ти ци и сл. Спро во ђе ње свих ових ак тив но сти 
ће се де фи ни са ти по себ ном стра те ги јом ко му ни ка ци је у обла сти 
енер гет ске ефи ка сно сти.

Услов свих усло ва у по гле ду енер гет ске ефи ка сно сти оста-
је фор ми ра ње енер гет ског тр жи шта и тр жи шно фор ми ра ње це не 
енер ги је и енер ге на та. По себ но је бит но да це на елек трич не енер-
ги је, сход но ње ном ква ли те ту, тро шко ви ма про из вод ње и екс тер-
ним ефек ти ма, до стиг не ни во ко ји ће би ти де сти му ла ти ван за ње-
но не ра ци о нал но тро ше ње, на ро чи то за за до во ље ње то плот них 
по тре ба. Ви ши ни во це не елек трич не енер ги је, по ред то га што 
под сти че ко ри шће ње дру гих енер ге на та (ОИЕ и при род ни гас) или 
тех но ло ги ја (при ме на то плот них пум пи) за за до во ље ње то плот них 
по тре ба, пред ста вља и сти му ланс за раз ли чи те по ступ ке ди стри-
бу и ра не про из вод ње елек трич не енер ги је (ми кро ко ге не ра ци ја, фа-
сад ни фо то на пон ски си сте ми и сл.). Та ко ђе, ме ре ње уз мо гућ ност 
ре гу ла ци је то плот не енер ги је и на пла та пре ма ствар но ис по ру че-
ној енер ги ји, уз од го ва ра ју ћу це ну то плот не енер ги је ће до ве сти 
до ње ног ра ци о нал ни јег тро ше ња у фи нал ној по тро шњи. Раз вој 
тр жи шта енер гет ских услу га, јав но-при ват но парт нер ство (ESCO) 
и дру ги ме ха ни зми фи нан сиј ске по др шке ме ра ма енер гет ске ефи-
ка сно сти тек у та квим усло ви ма до би ја ју свој пу ни сми сао.

6. ЗА КО НО ДАВ НИ, ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НИ  
И ДРУ ШТВЕ НО-ЕКО НОМ СКИ ОКВИР РАЗ ВО ЈА  

ЕНЕР ГЕ ТИ КЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Основ ни ци ље ви раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је су 
енер гет ска без бед ност, ус по ста вља ње тр жи шта енер ги је и функ-
ци о ни са ње сек то ра са гла сно прин ци пи ма одр жи вог раз во ја, а 
прав ни и ин сти ту ци о нал ни оквир, као и по тен ци јал ни прав ци њи-
хо вог раз во ја у све тлу ак тив но сти Енер гет ске за јед ни це и про це са 
при дру жи ва ња Европ ској уни ји тре ба да омо гу ће оства ри ва ње тих 
ци ље ва.

Раз вој прав них нор ми у обла сти енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би-
је, сход но ме ђу на род но пре у зе тим оба ве за ма, тре ба да иде у прав-
цу хар мо ни за ци је са про пи си ма Европ ске уни је и им пле мен та ци је 
ци ље ва и прoписа Европ ске уни је у прак си. По је ди на уса гла ша-
ва ња и евен ту ал ни из у зе ци у на ве де ном про це су би ће ну жни због 
по што ва ња дру гих ме ђу на род но пре у зе тих оба ве за. Овај про цес 
об у хва та цео си стем прав них нор ми у обла сти енер ге ти ке, по чев 
од ака та ре гу ла ти ве и ре гу ла ци је тр жи шта енер ги је, про пи са ко-
ји се од но се на ин тер ак тив но по ве за не обла сти жи вот не сре ди не, 
са о бра ћа ја, ко ри шће ња јав ног до бра. Хо ри зон тал на и вер ти кал на 
хар мо ни за ци ја свих про пи са прав ног си сте ма је услов оства ри ва-
ња ци ље ва про пи са них енер гет ском по ли ти ком и стра те ги јом раз-
во ја енер ге ти ке, из ра же ним кроз од ред бе нор ма тив них ака та. Иако 
ве о ма слич не по основ ним прин ци пи ма функ ци о ни са ња, сек то ри 
енер ге ти ке има ју до ста спе ци фич но сти ко је зах те ва ју ре гу ли са ње 
по себ ним про пи си ма. Њи ма се ја сни је од ре ђу ју кон крет ни прав-
ни од но си од ре ђе не обла сти енер ге ти ке и исто вре ме но омо гу ћа-
ва флек си бил ност кон крет них про пи са, ра ди усме ра ва ња раз во ја 
пред ме та ко ји се ре гу ли ше.

Раз вој прав ног и ин сти ту ци о нал ног окви ра у обла сти енер-
ге ти ке ће до при не ти усме ра ва њу сек то ра енер ге ти ке у прав цу 
по ди за ња енер гет ске ефи ка сно сти, ко ри шће ње об но вљи вих из во-
ра енер ги је и ус по ста вља ња је дин стве ног на ци о нал ног тр жи шта 
енер ги је ин те гри са ног у енер гет ско тр жи ште Енер гет ске за јед ни-
це, што ће у бу дућ но сти омо гу ћи ти да љу ин те гра ци ју у тр жи ште 
енер ги је Европ ске уни је. При то ме је по треб но узе ти у об зир да се 
ис тра жи ва ња и раз вој у обла сти енер ге ти ке не за сни ва ју на изо ло-
ва ним тех но ло ги ја ма, већ су вре мен ски и са др жин ски укло пље на 
у про це се раз во ја дру гих сек то ра у ци љу одр жи вог раз во ја дру-
штва.

Од лу ке о енер гет ским објек ти ма и тех но ло ги ја ма ве за ним 
за енер ги ју, због то га тре ба да бу ду усво је не уз пу но са зна ње о 
вред но сти ма/ма на ма ко је до но се: не ста бил ност/ста бил ност, ви сок 
ри зик/ма ли ри зик, еко ном ски одр жи во/до ти ра но од др жа ве, као и 
уче шће јав но сти у свим сег мен ти ма до но ше ња од лу ка о њи хо вој 
при ме ни. До но ше ње од лу ка у обла сти енер ге ти ке о из град њи по-
је ди них обје ка та и при ме ње ним тех но ло ги ја ма је по себ но сло жен 
про цес, с об зи ром на да ле ко се жност по сле ди ца ко је оста вља ју 

траг у дру штве но-еко ном ском и еко ло шком си сте му то ком ви ше 
де се ти на го ди на.

6.1. Ути цај ме ђу на род но пре у зе тих оба ве за

Стра те шки пра вац раз во ја енер ге ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји, 
по ред до ма ћих стра те шких ака та, од ре ђен је и ме ђу на род но пре-
у зе тим оба ве за ма.

По се бан зна чај у овој обла сти има члан ство у Енер гет ској за-
јед ни ци и про цес при дру жи ва ња Европ ској уни ји. Уго вор о осни-
ва њу Енер гет ске за јед ни це је пр ви уго вор из ме ђу Ре пу бли ке Ср би-
је и Европ ске уни је, ко јим је Ре пу бли ка Ср би ја пре у зе ла оба ве зу 
им пле мен та ци је про пи са Европ ске уни је (Та бе ла 6.1.). Овај уго-
вор је сту пио на сна гу 2006. го ди не.

Тр жи ште енер ги је Енер гет ске за јед ни це об у хва та тр жи ште 
елек трич не енер ги је и при род ног га са. Кра јем 2008. го ди не, ово 
тр жи ште је про ши ре но и на тр жи ште наф те и де ри ва та наф те, а 
ова мо гућ ност је оста вље на и за утеч ње ни при род ни гас, во до ник 
и дру ге об ли ке енер ги је ко ја се пре но си мре жа ма.

Зна чај Уго во ра о осни ва њу Енер гет ске за јед ни це је по твр ђен 
ра ти фи ка ци јом Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу из ме-
ђу Европ ских за јед ни ца и њи хо вих др жа ва чла ни ца, с јед не стра не, 
и Ре пу бли ке Ср би је, с дру ге стра не, 2008. го ди не. У овом спо ра зу-
му је под ву че на ну жност са рад ње Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске 
уни је на раз ви ја њу те ко ви на Енер гет ске за јед ни це и ин те гра ци је 
Ре пу бли ке Ср би је у енер гет ско тр жи ште Европ ске уни је.

По треб но је ука за ти да је ова стра те ги ја ускла ђе на са за јед-
нич ким стра те шким енер гет ским окви ром ко ји се из ра ђу је на ни-
воу Енер гет ске за јед ни це. Сли чан про цес се оства ру је и у окви ру 
Се кре та ри ја та Ре ги о нал ног са ве та за са рад њу, ко ји по ред обла сти 
енер ге ти ке об у хва та и дру ге обла сти при вре де.

На гло бал ном пла ну у то ку су пре го во ри о ме ха ни зми ма 
спро во ђе ња Оквир не Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја о про ме ни 
кли ме (UNFCCC) за пе ри од по сле 2012. го ди не. Пре го ва рач ки 
про цес тре ба да до ве де до усва ја ња но вог ме ђу на род но-прав ног 
до ку мен та, ко ји ће на сле ди ти Кјо то про то кол. Ре пу бли ка Ср би ја је 
чла ни ца Кон вен ци је и пот пи сни ца Кјо то про то ко ла, а уче ство ва-
ње у пре го ва рач ком про це су омо гу ћи ће јој да при хва ти и при ме ни 
спо ра зу ме ко ји бу ду ре зул тат ових пре го во ра. Мо же се оче ки ва ти 
да но ви спо ра зу ми или про то ко ли има ју од раз у про пи си ма Европ-
ске уни је о про ме ни кли ме и сма ње њу еми си ја за га ђе ња, што ће 
зна чај но ути ца ти на про ме ну струк ту ре енер гет ског ци клу са и ње-
го ве ин фра струк ту ре.

У обла сти ко ри шће ња хи дро ка па ци те та за про из вод њу елек-
трич не енер ги је и обез бе ђе ња ко ри шће ња пре но сних елек тро е нер-
гет ских ка па ци те та, кра јем 2012. го ди не ра ти фи ко ван је спо ра зум 
из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ре пу бли ке Ита ли је из 
2011. го ди не, о са рад њи у обла сти енер ге ти ке, ко јим се уре ђу је са-
рад ња из ме ђу ове две др жа ве.

Ме ђу тим, по ред про пи са ко је је до не ла Европ ска уни ја, по-
сто је и про пи си ко ји су ши рег ме ђу на род ног ка рак те ра, ко ји се та-
ко ђе сма тра ју са став ним де лом европ ског прав ног окви ра. Та ко ђе, 
оче ку је се да Ре пу бли ка Ср би ја као др жа ва кан ди дат за члан ство у 
Европ ској уни ји са гле да и при ме ни и ове ме ђу на род не стан дар де, 
да их уве де у свој уну тра шњи прав ни си стем и обез бе ди њи хо ву 
при ме ну. Ово се на ро чи то од но си на од го ва ра ју ће про пи се и кон-
вен ци је Ује ди ње них на ци ја или европ ских ор га ни за ци ја ко је има-
ју ши ре члан ство од не по сред ног члан ства Европ ске уни је. Ов де 
спа да ју Уго вор о Енер гет ској По ве љи (The Energy Char ter Tre aty), 
за тим Ор га ни за ци ја за еко ном ску са рад њу и раз вој (Or ga ni za tion 
for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment), Ме ђу на род на аген-
ци ја за енер ги ју (In ter na ti o nal Energy Agency), Свет ска тр го вин ска 
ор га ни за ци ја (The World Tra de Or ga ni za tion) и дру ге слич не ор га-
ни за ци је. Пот пу на при ме на прав ног окви ра Свет ске тр го вин ске 
ор га ни за ци је пред сто ји у да љем то ку при сту па ња Европ ској уни ји 
и са мој Свет ској тр го вин ској ор га ни за ци ји. На ро чи ту па жњу тре-
ба по све ти ти стан дар ди ма и ко вен ци ја ма ко је су на ста ле то ком го-
ди на де ло ва ња Еко ном ске ко ми си је Ује ди ње них на ци ја за Евро пу 
(Uni ted Na tion Eco no mic Com mis sion for Euro pe). Ови стан дар ди 
и кон вен ци је су углав ном при хва ће ни од свих др жа ва чла ни ца 
Европ ске уни је и пре не ти су у ње не про пи се. Осим им пле мен та-
ци је про пи са Европ ске уни је, Ре пу бли ци Ср би ји пред сто ји усва-
ја ње и при ме на ових ме ђу на род них стан дар да, уго во ра и кон вен-
ци ја.



Та бе ла 6.1. Про пи си Европ ске уни је за ко је је пре у зе та оба-
ве за им пле мен та ци је, сход но Уго во ру о осни ва њу Енер гет ске за-
јед ни це9

Енер гет ска без бед ност Ди рек ти ва 2005/89/ЕЗ о ме ра ма за обез бе ђе ње си гур но-
сти снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом и ин ве сти ци ја ма 
у ин фра струк ту ру
Ди рек ти ва 2004/67/ЕЗ о ме ра ма за обез бе ђе ње си гур но-
сти снаб де ва ња при род ним га сом
Директива 2009/119/ЕЗ о утврђивању обавезе држава 
чланица о одржавању минималних резерви сирове нафте 
и/ или деривата нафте

Тр жи ште енер ги је Ди рек ти ва 2009/72/ЕЗ о за јед нич ким пра ви ли ма за уну-
тра шње тр жи ште елек трич не енер ги је
Уред ба 714/2009 о усло ви ма за при ступ мре жи за пре ко-
гра нич ну раз ме ну елек трич не енер ги је
Ди рек ти ва 2009/73/ЕЗ о за јед нич ким пра ви ли ма за уну-
тра шње тр жи ште при род ног га са
Уредба 715/2009 о условима за приступ мрежи за транс-
порт природног гаса

Одр жи ва енер ге ти ка а) Енер гет ска ефи ка сност
Ди рек ти ва 2006/32/ЕЗ о енер гет ској ефи ка сно сти код 
крај ње по тро шње и енер гет ским услу га ма
Ди рек ти ва 2010/30/ЕУ 
б) Об но вљи ви из во ри енер ги је
Ди рек ти ва 2009/28/ЕЗ о про мо ци ји упо тре бе енер ги је из 
об но вљи вих из во ра
в) За шти та жи вот не сре ди не
Ди рек ти ва 85/337/ЕЕЗ о про це ни ути ца ја од ре ђе них јав-
них и при ват них про је ка та на жи вот ну сре ди ну
Ди рек ти ва 2001/80/ЕЗ о огра ни че њу еми си ја од ре ђе них 
по стро је ња у ва здух из ве ли ких по стро је ња за са го ре ва-
ње (LCP ди рек ти ва)  
Ди рек ти ва 2010/75/ЕУ о ин ду стриј ским еми си ја ма (ин те-
гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђе ња) 
Ди рек ти ва 1999/32/ЕЗ о сма ње њу са др жа ја сум по ра у 
по је ди ним теч ним го ри ви ма
Директива 79/409/ЕЕЗ о очувању дивљих птица

6.2. Раз вој ин сти ту ци о нал ног окви ра

Ми ни стар ство над ле жно за енер ге ти ку је од го вор но за кре и-
ра ње и спро во ђе ње енер гет ске по ли ти ке и раз вој прав ног окви ра 
у обла сти пра ва енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је. Оно је над ле жно и 
од го вор но за им пле мен та ци ју прав них нор ми Европ ске уни је из 
обла сти енер ге ти ке у прав ни си стем Ре пу бли ке Ср би је. Због то-
га ће се обез бе ди ти да оно бу де у до вољ ној ме ри оспо со бље но да 
пра ти при ме ну у прак си од ре ђе них прав них нор ми и да ана ли зи ра 
ефек те њи хо ве при ме не. Пер ма нент но по ди за ње ка па ци те та овог 
ми ни стар ства, та ко да од го ва ра по тре ба ма и да бу де по др шка раз-
во ју енер гет ског сек то ра је од нај ве ћег зна ча ја.

За оп ти ма лан раз вој енер ге ти ке у скла ду са зах те ви ма мо дер-
ног дру штва, нео п ход но је знат но уна пре ди ти обра зов ни, струч ни и 
на уч но-ис тра жи вач ки по тен ци јал зе мље. Фор ми ра ње ин сти ту та за 
енер ге ти ку Ср би је као спе ци ја ли зо ва не ор га ни за ци је за кон ти ну и-
ра ну ана ли зу ста ња и пла ни ра ње ка ко раз во ја це ли не енер гет ског 
си сте ма, та ко и по је ди них енер гет ских сек то ра, омо гу ћи ло би кон-
цен тра ци ју на уч но-ис тра жи вач ког и струч ног по тен ци ја ла у зе мљи 
и пред ста вља ло осло нац ор га ни ма др жав не упра ве, ло кал ним са-
мо у пра ва ма, при вред ним су бјек ти ма и оста лим прав ним ли ци ма у 
ре ша ва њу про бле ма ве за них за енер ге ти ку и њен стра те шки раз вој.

Ко ор ди на ци јом ми ни стар ства над ле жног за енер ге ти ку и ми ни-
стар ства над ле жног за на у ку и обра зо ва ње ути ца ће се на си стем обра-
зо ва ња у зе мљи и кре и ра ње стра те шких на уч них про гра ма и про је ка-
та, ко ји би пра ти ли и би ли по др шка пред ви ђе ном раз во ју енер ге ти ке, 
енер гет ских тех но ло ги ја и по ве за них прав них и еко ном ских обла сти.

Аген ци ја за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је је, сход но им пле-
мен та ци ји од ред би Дру гог енер гет ског па ке та Европ ске уни је, 
осно ва на као не за ви сно ре гу ла тор но те ло са над ле жно сти ма у 
обла сти елек трич не енер ги је, при род ног га са, наф те и де ри ва та 
наф те и то плот не енер ги је про из ве де не у елек тра на ма са ком би-
но ва ном про из вод њом. Ова аген ци ја има над ле жно сти, ко је су 
ускла ђе не са од ред ба ма про пи са Европ ске уни је. По ло жај Аген ци-
је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је зах те ва ње но кон ти ну и ра но ка-
дров ско ја ча ње ра ди оба вља ња не за ви сне ре гу ла ци је енер гет ских 
де лат но сти од оп штег ин те ре са у усло ви ма отво ре ног тр жи шта 
енер ги је, сход но усво је ном стра те шком и за ко но дав ном окви ру, 
од но сно од ред ба ма Тре ћег па ке та про пи са ЕУ у обла сти енер ге ти-
ке ко је ће се им пле мен ти ра ти у до ма ће про пи се.
 – – – – – – – – – –
9 Табелом нису обухваћени сви прописи

Си сте мат ски рад на по ди за њу ин сти ту ци о нал них ка па ци те-
та је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва је нео п хо дан због њи хо вих над-
ле жно сти у обла сти то плот не енер ги је, енер гет ске ефи ка сно сти и 
ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је, али и због чи ње ни це да 
ин сти ту ци о нал но у ве ли кој ме ри са ра ђу ју ди рект но са гра ђа ни ма, 
па је њи хо ва уло га у мо ти ва ци ји и про мо ци ји, по себ но ра ци о нал-
ног ко ри шће ња енер ги је вр ло зна чај на.

Да би Вла да има ла пот пу ни увид у енер гет ску ствар ност зе-
мље, и у ста ње енер гет ских су бје ка та и по тро ша ча енер ги је, уна пре-
ди ће се си стем енер гет ске ста ти сти ке. Нео п ход но је, у ко ор ди на ци ји 
из ме ђу ми ни стар ства за ду же ног за енер ге ти ку, Ре пу блич ког за во да 
за ста ти сти ку и енер гет ских су бје ка та и по тро ша ча енер ги је у Ре пу-
бли ци Ср би ји, ус по ста ви ти је дин ствен си стем при ку пља ња, об ра де 
и ве ри фи ка ци је по да та ка о про из вод њи и по тро шњи енер ги је (по по-
до бла сти ма енер ге ти ке) са гла сно EURO STAT/IEA си сте му утвр ђи ва-
ња и при ка за на ци о нал них енер гет ских по да та ка и по ка за те ља.

По ред на ве де них ин сти ту ци ја, за раз вој енер ге ти ке Ре пу-
бли ке Ср би је су бит на и удру же ња, при вред не ко мо ре, ин сти ту-
ци је и те ла над ле жна за стан дар ди за ци ју, као и дру ге ин сти ту ци је 
ко је има ју уло гу у ства ра њу прав них и дру гих од но са у обла сти 
енер ге ти ке и ге не рал но, у по ди за њу ни воа струч ног зна ња у овом 
сек то ру. Прав ни оквир раз во ја енер ге ти ке тре ба да обез бе ди, да 
се, уко ли ко то бу ду зах те ва ли прав ни, еко ном ски и дру штве ни од-
но си, ор га ни зу ју и дру ге ин сти ту ци је, ко је ће омо гу ћи ти раз вој, 
функ ци о ни са ње и отва ра ње тр жи шта енер ги је, али и це ле обла сти 
енер ге ти ке у тех нич ком, прав но-еко ном ском, обра зов ном, на уч-
ном и дру штве ном сми слу. Тран спа рент ност и до ступ ност ин фор-
ма ци ја ма, као и јав ним ре ги стри ма ко је во де по је ди не ин сти ту ци је 
по треб но је да бу ду омо гу ће не тре ћим ли ци ма.

6.3. Прав ни и тр жи шни оквир по до бла сти (пра ва) енер ге ти ке

У обла сти енер ге ти ке из вр ше но је уса гла ша ва ње са од ред-
ба ма тре ћег енер гет ског па ке та10 до но ше њем За ко на о енер ге ти ци 
29. де цем бра 2014. го ди не. 

Тре ћи енер гет ски па кет до но си ве ли ке про ме не у ре форм-
ском сми слу и ње го ва им пле мен та ци ја у на ред ном пе ри о ду под-
ра зу ме ва ре ша ва ње мно гих прет ход них пи та ња, од но сно из ме ну 
ве ћег бро ја про пи са у Ре пу бли ци Ср би ји као пред у слов да се од-
ред бе За ко на о енер ге ти ци при ме не.

Ово се по себ но од но си на од ред бе За ко на о енер ге ти ци ко ји-
ма се про пи су је оба ве за раз два ја ња опе ра то ра си сте ма. 

У обла сти елек трич не енер ги је ис пу њен је је дан од усло ва у 
по гле ду раз два ја ња опе ра то ра пре но сног си сте ма осни ва њем Јав-
ног пред у зе ћа „Елек тро мре жа Ср би је”, али је за пу ну им пле мен та-
ци ју нео п ход но да се из вр ши раз два ја ње вла снич ких од упра вљач-
ких пра ва. Да би се ис пу нио овај зах тев нео п ход но је обез бе ди ти 
да два одво је на јав на те ла бу ду над ле жна над де лат но шћу пре но са 
са јед не стра не и де лат но сти ма про из вод ње и снаб де ва ња елек-
трич ном енер ги јом, са дру ге стра не, као и да се обез бе ди да кон-
тро лу над тим те ли ма не мо же вр ши ти исти др жав ни ор ган.

У обла сти при род ног га са до са да ни су им пле мен ти ра не оба-
ве зе раз два ја ња опе ра то ра тран спорт ног си сте ма и у на ред ном пе-
ри о ду је нео п ход но при ме ни ти је дан од мо де ла раз два ја ња ко ји су 
про пи са ни За ко ном о енер ге ти ци. По ред мо де ла вла снич ки раз дво-
је ног опе ра то ра си сте ма, у скла ду са Ди рек ти вом 2009/73, пред ви-
ђе ни су и мо дел не за ви сног опе ра то ра си сте ма и не за ви сног опе-
ра то ра тран спор та али са мо за слу чај ка да је тран спорт ни си стем 
на дан 6. ок то бра 2011. го ди не при па дао вер ти кал но ин те гри са ном 
пред у зе ћу. Та ко ђе, у скла ду са За ко ном о енер ге ти ци мо ра се обез-
бе ди ти да два одво је на јав на те ла бу ду над ле жна над де лат но шћу 
тран спор та са јед не стра не и де лат но сти ма про из вод ње и снаб де ва-
ња при род ним га сом, са дру ге стра не, као и да се обез бе ди да кон-
тро лу над тим те ли ма не мо же вр ши ти исти др жав ни ор ган.
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која се односи на заједничка правила за унутрашње тржиште електричне енер-
гије и укидање Директиве 2003/54/ЕЗ, Директива 2009/73/ЕЗ Европског парла-
мента и Савета од 13  јула 2009  године која се односи на заједничка правила за 
унутрашње тржиште природног гаса и укидање Директиве 2003/55/ЕЗ, Уредба 
(ЕЗ) 714/2009 Европског парламента и Савета од 13  јула 2009  године о услови-
ма за приступ мрежи за прекограничну размену електричне енергије и укидању 
Уредбе (ЕЗ) 1228/2003, Уредба (ЕЗ) 715/2009 Европског парламента и Савета од 
13  јула 2009  године о условима за приступ мрежи за транспорт природног гаса 
и укидању Уредбе (ЕЗ) бр  1775/2005, Уредба (ЕЗ) 713/2009 Европског парламен-
та и Савета од 13  јула 2009  године о оснивању Агенције за сарадњу Регулатора 
у области енергетике



Им пле мен та ци ја про пи са них од ред би ве за но за раз два ја ње 
опе ра то ра си сте ма пред у слов је за по сту пак сер ти фи ка ци је опе-
ра то ра пре но сног, од но сно тран спорт ног си сте ма, ко ји спро во ди 
Аген ци ја за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је. 

Не ис пу ње ње го ре на ве де них оба ве за око раз два ја ња мо же 
до ве сти у пи та ње оба вља ње де лат но сти опе ра то ра пре но сног, од-
но сно тран спорт ног си сте ма, од но сно не мо гућ ност њи хо ве сер ти-
фи ка ци је у ко јој по ред Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је 
уче ству је и над ле жно те ло са гла сно оба ве за ма ко је про из ла зе из 
по твр ђе них ме ђу на род них уго во ра је те ло од ре ђе но Уго во ром о 
осни ва њу Енер гет ске за јед ни це и од лу ка ма Ми ни стар ског са ве та 
Енер гет ске за јед ни це до при сту па ња Ре пу бли ке Ср би је Европ ској 
уни ји.

Спро во ђе ње на ве де ног, зах те ва из ме ну про пи са ко јим се уре-
ђу је рад Вла де, ми ни стар ста ва, рад и по сло ва ње јав них пред у зе ћа 
као и дру гих про пи са нео п ход них за спро во ђе ње усво је них зах те ва.

У обла сти наф те и де ри ва та наф те За ко ном о роб ним ре зер ва-
ма („Слу жбе ни гла сник РС,” бр. 104/13 и 145/14  – др. за кон) тран-
спо но ва на je у на ци о нал но за ко но дав ство Ди рек ти ва 2009/119/ЕЗ11 
Европ ске уни је ко ја се од но си на ус по ста вља ње си сте ма оба ве-
зних ми ни мал них ре зер ви наф те и де ри ва та наф те. Са гла сно оба-
ве зи пре у зе тој Уго во ром о осни ва њу Енер гет ске за јед ни це, оба ве-
зне ре зер ве наф те и/или де ри ва та наф те тре ба да се ус по ста ве до 
1. ја ну а ра 2023. го ди не.

По себ ним про пи си ма ће се уре ди ти и по тре ба по сто ја ња опе-
ра тив них ре зер ви на тр жи шту. Тр жи ште наф те и де ри ва та наф те 
је отво ре но. Про пи си ко ји утвр ђу ју ква ли тет теч них го ри ва нафт-
ног по ре кла су у по гле ду де фи ни са ња ква ли те та бен зи на и ди зе ла 
ускла ђе ни са про пи си ма Европ ске уни је. У на ред ном пе ри о ду ће 
се ускла ди ти и ква ли тет оста лих теч них го ри ва нафт ног по ре кла 
са про пи си ма о ква ли те ту Европ ске уни је. 

За ко ном о енер ге ти ци ство рен је основ за уво ђе ње си сте ма 
мо ни то рин га ква ли те та де ри ва та наф те са гла сно од го ва ра ју ћем 
стан дар ду. 

У обла сти наф те и де ри ва та наф те уве ден је си стем мар ки-
ра ња де ри ва та наф те ко ји је омо гу ћио пра ће ње ле гал но сти то ко ва 
роб не на тр жи шту Ре пу бли ке Ср би је и ути цао на су зби ја ње си вог 
тр жи шта. 

Ста тус би о го ри ва ће се де таљ ни је уре ди ти под за кон ским ак-
ти ма на осно ву За ко на о енер ге ти ци ка ко би се ње го ва про из вод ња 
и по тро шња учи ни ли атрак тив ни јим у прав цу оства ри ва ња ци ље-
ва енер гет ске по ли ти ке.

У обла сти то плот не енер ги је тр жи ште је ло кал но ор га ни зо ва-
но. С об зи ром да се ра ди о енер гет ским де лат но сти ма од оп штег 
ин те ре са, оба вља ње ових де лат но сти је уре ђе но За ко ном о енер-
ге ти ци, као и За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 88/11), с об зи ром да де лат но сти про из вод ње, ди-
стри бу ци је и снаб де ва ња то плот ном енер ги јом исто вре ме но спа-
да ју у ко му нал не де лат но сти (фор ме енер гет ских су бје ка та ко ји 
оба вља ју на зна че не енер гет ске де лат но сти, и др.). На тај на чин, 
не ке од ред бе За ко на о ко му нал ним де лат но сти ма ће и да ље би ти 
зна чај не за то плот ну енер ги ју. Ме ђу тим, ве ћи зна чај има За кон о 
енер ге ти ци, па уса гла ша ва ње ова два за ко на (раз два ја ње енер гет-
ске де лат но сти  – про из вод ње то плот не енер ги је од оста лих јав но-
ко му нал них де лат но сти и раз два ја ње снаб де ва ња од ди стри бу ци-
је то плот не енер ги је) и утвр ђи ва ње одво је них це на про из вод ње, 
ди стри бу ци је и снаб де ва ња то плот ном енер ги јом је пред у слов за 
ус по ста вља ње кон ку рент но сти на ло кал ном тр жи шту то плот не 
енер ги је. За кон о за шти ти по тро ша ча („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 62/14) са др жи ви ше од ред би о тзв. услу га ма од оп штег еко-
ном ског ин те ре са, у ко је спа да ју и снаб де ва ње енер ги јом и енер-
ген ти ма, укљу чу ју ћи и то плот ну енер ги ју. Ме ђу тим, за по тре бе 
ове стра те ги је пр вен стве ни зна чај има За кон о енер ге ти ци, та ко да 
се ов де не упу шта мо у са др жај и ана ли зу од ред би дру гих про пи са.

У обла сти про из вод ње енер ги је из об но вљи вих из во ра у Ре-
пу бли ци Ср би ји утвр ђе не су под сти цај не ме ре и под сти цај не от-
куп не це не елек трич не енер ги је. За ко ном о енер ге ти ци утвр ђен 
је си стем оба ве зног от ку па елек трич не енер ги је од по вла шће-
них про из во ђа ча и ја сно де фи ни сан скуп под сти цај них ме ра ко-
ју по вла шће ни про из во ђа чи ужи ва ју, са мо гућ но шћу да се број 
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11 Директива Савета 2009/119/ЕЗ од 14  септембра 2009  године о утврђивању оба-

везе држава чланица о одржавању минималних резерви сирове нафте и/или де-
ривата нафте

под сти цај них ме ра под за кон ским ак ти ма до дат но уве ћа. У по гле ду 
то плот не енер ги је За кон о енер ге ти ци је у скла ду са устав ним и за-
кон ским над ле жно сти ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, пре пу стио 
да ло кал не са мо у пра ве уре де под сти ца је за про из вод њу то плот не 
енер ги је из об но вљи вих из во ра. За кон о енер ге ти ци пред ви ђа и ме-
ха ни зме са рад ње са дру гим др жа ва ма у обла сти об но вљи вих из во ра 
енер ги је ко ји ма се до дат но ја ча прав ни ка па ци тет за по ве ћа ње њи-
хо вог ко ри шће ња. Уре ђе њем прав ног окви ра у обла сти об но вљи вих 
из во ра енер ги је и уво ђе њем под сти цај них ме ха ни за ма, Ре пу бли ка 
Ср би ја ће ис пу ни ти оба ве зе ко је су утвр ђе не уну тар Енер гет ске за-
јед ни це, чи ме ће се зна чај но ути ца ти на струк ту ру тр жи шта енер ги-
је у по гле ду по ве ћа ња ко ри шће ња об но вљи вих из во ра. 

За кон о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је да је прав ни основ за 
кре и ра ње по ли ти ке ефи ка сног ко ри шће ња енер ги је, уво ђе ње си-
сте ма енер гет ског ме наџ мен та и енер гет ских пре гле да, рад ESCO 
ком па ни ја, озна ча ва ње ни воа енер гет ске ефи ка сно сти и зах те ве у 
по гле ду енер гет ске ефи ка сно сти про из во да ко ји ути чу на по тро-
шњу енер ги је, по ста вља ње ми ни мал них зах те ва енер гет ске ефи-
ка сно сти у про из вод њи, пре но су и ди стри бу ци ји елек трич не и 
то плот не енер ги је и тран спор ту и ди стри бу ци ји при род ног га са, 
као и за фи нан си ра ње и уво ђе ње под сти цај них и дру гих ме ра у 
овој обла сти. Уз За кон о пла ни ра њу и из град њи и под за кон ске ак-
те до не те на осно ву тог за ко на, ко ји ма се уре ђу је енер гет ска ефи-
ка сност у област из град ње обје ка та, За кон о ефи ка сном ко ри шће-
њу енер ги је је по ста вио осно ве за ус по ста вља ње ме ха ни за ма за 
оства ре ње оба ве зе по ве ћа ња енер гет ске ефи ка сно сти у укуп ном 
енер гет ском ци клу су, као и ме ха ни зме пра ће ња овог по ве ћа ња и 
обез бе дио спро во ђе ње зах те ва Енер гет ске за јед ни це у обла сти 
енер гет ске ефи ка сно сти12. Ре гу ла тор ни оквир би ће ком пле ти ран 
до но ше њем под за кон ских ака та на осно ву За ко на о ефи ка сном 
ко ри шће њу енер ги је. У на ред ном пе ри о ду би ће нео п ход но да се 
За кон да ље уна пре ђу је и ускла ђу је са но вом ре гу ла ти вом ЕУ у 
обла сти енер гет ске ефи ка сно сти као што је ди рек ти ва 2012/27/ЕУ 
о енер гет ској ефи ка сно сти али и дру гим ак ти ма ко ји бу ду до не ти. 

6.4. Дру штве но-еко ном ски и со ци јал ни аспек ти пред ви ђе ног 
раз во ја

Енер ге ти ка је област при вре де од по себ ног зна ча ја за укуп ни 
при вред ни, дру штве ни и еко ло шки раз вој зе мље и као та ква зах те-
ва по се бан од нос дру штва пре ма њој. Кључ но по ла зи ште ове стра-
те ги је је да енер гет ски раз вој мо ра да бу де у функ ци ји при вред ног 
ра ста. Раз вој енер ге ти ке би тре ба ло да до при не се бр жем раз во ју 
по сто је ћих при вред них гра на и де лат но сти и да омо гу ћи раз вој но-
вих про из вод них и услу жних де лат но сти. Зна чај на ин ве сти ци о на 
сред ства ко ја прет по ста вља пред ви ђе ни раз вој ће по слу жи ти као 
ак це ле ра тор еко ном ског про гре са чи та ве зе мље, а но ве тех но ло ги је 
и са вре ме на ор га ни за ци ја по сло ва ња ко је те ин ве сти ци је са со бом 
но се ће омо гу ћи ти зна чај но ефи ка сни ји при вред ни жи вот и ква ли-
тет ни ји еко ном ски раст ко ји на ду жи рок обез бе ђу је усло ве за ве ћу 
за по сле ност, по раст стан дар да и бо ље укуп не усло ве жи во та.

Кон цепт Стра те ги је је та кав да ни је мо гу ћа ње на ре а ли за ци ја 
уко ли ко це на енер ги је и енер ге на та, а пре све га енер ги је и да ље 
оста не ин стру мент „не е нер гет ске” по ли ти ке. На и ме, де пре си ја ци-
ја ре ал них це на би ло ко је фор ме фи нал не енер ги је, под ути ца јем 
др жа ве, на ре пу блич ком или ло кал ном ни воу, са мо ти ви ма да се, 
у усло ви ма оп штег ра ста це на и па да стан дар да очу ва еко ном-
ска ста бил ност или со ци јал на одр жи вост, не при хва тљи ва је ме ра 
енер гет ске по ли ти ке. Она је су прот на прин ци пи ма тр жи шне при-
вре де и де лу је вр ло де сти му ла тив но на ра ци о на ли за ци ју тро шко ва 
у про из вод њи, пре но су и ди стри бу ци ји енер ги је, уред ну на пла ту 
ис по ру че не енер ги је, као и на ре струк ту ри ра ње јав ног сек то ра, од-
но сно на кон цепт одр жи ве енер ге ти ке.

Но ва па ра диг ма дру штве но-еко ном ског раз во ја ће у об зир мо-
ра ти да узме енер ге ти ку по ста вље ну на тр жи шне осно ве. Ту се пре 
све га ми сли да би бу џет Ре пу бли ке Ср би је и јав на пред у зе ћа тре ба ло 
по сте пе но да се осло бо де тро шка одр жа ња ни ских це на енер ги је, ко-
ји као крај њи ре зул тат има по ве ћа ње бу џет ског де фи ци та. Ако се ово-
ме до да да би пред ви ђе не ин ве сти ци је тре ба ло да зна чај но уна пре де 
енер гет ску ефи ка сност у про из вод њи, пре но су и по тро шњи енер ги је 
ја сно је да би све ово тре ба ло да во ди зна чај ном сма ње њу ма те ри јал-
ног и енер гет ског ин тен зи те та еко но ми је Ре пу бли ке Ср би је.
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Ве ли ки ин фра струк тур ни про јек ти ко ји ће се ре а ли зо ва ти 
у елек тро е нер ге ти ци, енер гет ском ру дар ству, из град њи га со вод-
не ин фра струк ту ре и нафт ном сек то ру зах те ва ће при ме ну нај са-
вре ме ни јих тех нич ких и тех но ло шких до стиг ну ћа. Ово би мо гло 
да бу де под ло га и осно ва за ства ра ње са вре ме не до ма ће пра те ће 
ин ду стри је ко ја би ефи ка сно вр ши ла тран сфер нај са вре ме ни јих 
свет ских зна ња и ис ку ста ва нај пре при из град њи, а ка сни је и у 
одр жа ва њу но вих по стро је ња и опре ме. При то ме тре ба ин си сти-
ра ти на раз во ју ко мер ци јал ног на уч но-ис тра жи вач ког сек то ра ка ко 
би се кроз ове ве ли ке про јек те ство рио одр жи ви сек тор спо со бан 
да тран сфер ино ва ци ја и зна ња вр ши и на дру ге сек то ре при вре-
де и дру штва. С об зи ром на пред ви ђе ни зна чај сек то ра ОИЕ, при-
ме ње на ис тра жи ва ња и раз вој при вре де тре ба усме ри ти у прав цу 
про из вод ње опре ме и по стро је ња за ње но ко ри шће ње, на ро чи то 
би о ма се и хи дро е нер ги је. Ре ла тив но ма њи ка па ци те ти ових про из-
вод них је ди ни ца су иде ал ни за раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа.

Ин си сти ра ње на ме ра ма енер гет ске ефи ка сно сти у фи нал ној 
по тро шњи енер ги је има ви ше стру ки ефе кат. Оно ди рект но ути че 
на енер гет ски, а след стве но и еко ном ски ефи ка сни је функ ци о ни-
са ње сек то ра ин ду стри је и са о бра ћа ја, а у сек то ру згра дар ства по-
ред им пул са гра ђе ви нар ству и ин ду стри ји гра ђе вин ског ма те ри ја-
ла до дат но отва ра и пот пу но но во тр жи ште енер гет ских услу га.

Стра те ги ја про мо ви ше и ко ри шће ње раз ли чи тих, ло кал но до-
ступ них енер гет ских по тен ци ја ла. Еко ло шки одр жи во ко ри шће ње 
угља и/или ОИЕ за не до вољ но раз ви је на под руч ја по себ но ју жне 
и ис точ не, као и де ло ва за пад не Ср би је, пред ста вља при ли ку за 
њи хов бр жи раз вој.

Раз вој енер ге ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји има из ра зи ту со ци-
јал ну ди мен зи ју и због то га про ме не у енер ге ти ци мо ра ју да бу ду 
и со ци јал но при хва тљи ве и одр жи ве. За одр жи вост пред ви ђе них 
про ме на у енер гет ском сек то ру нео п ход но је ус по ста вља ње аде-
кват ног со ци јал ног ди ја ло га, као прин ци па уса гла ша ва ња со ци јал-
но-еко ном ских ре ла ци ја уну тар енер гет ских ком па ни ја, на ни воу 
дру штва из ме ђу по сло да ва ца, син ди ка та и др жа ве, али и на ни воу 
со ли дар но сти са со ци јал но угро же ним ка те го ри ја ма ку па ца енер-
ги је. За осе тљи ве и со ци јал но угро же не гру пе по тро ша ча др жа ва 
је обез бе ди ла од го ва ра ју ћи трет ман и уве ла је ме ре ко ји ма се по-
бољ ша ва по зи ци ја со ци јал но угро же них  – енер гет ски за шти ће них 
ку па ца енер ги је. Ове ме ре ће се да ље уна пре ди ти и раз ви ја ти.

Ве ли ке струк тур не про ме не ко је су не ми нов ност у сек то ру 
енер ге ти ке, мо гу по себ но по го ди ти рад ни ке ни жих ква ли фи ка-
ци ја, као и осе тљи ве гру пе и од ре ђе на ге о граф ска под руч ја. Ра ди 
убла жа ва ња тих по сле ди ца при ме ни ће се ме ре по бољ ша ња по кре-
тљи во сти рад не сна ге на тр жи шту ра да, као и до дат не обу ке, пре-
ква ли фи ка ци ја, ка ко би се ума њи ли не га тив ни со ци јал ни учин ци 
струк тур них про ме на у енер ге ти ци.

6.5. Енер ге ти ка и срод не обла сти – ну жност хо ри зон тал ног 
ускла ђи ва ња

Про пи си ко ји ма се уре ђу је жи вот на сре ди на има ју сна жан 
ути цај на област енер ге ти ке. По себ ну област про пи са у Европ ској 
уни ји чи не про пи си о сма ње њу ути ца ја на кли мат ске про ме не. У 
ци љу пре вен тив ног спре ча ва ња не га тив них ути ца ја енер ге ти ке 
на жи вот ну сре ди ну, и утвр ђи ва ња оба ве зе на кна де ште те за за-
га ђе ње жи вот не сре ди не и от кла ња ња штет них по сле ди ца, прав-
не нор ме и прин ци пи о ну жно сти за шти те жи вот не сре ди не по-
ста ли су са став ни део пра ва енер ге ти ке. Ди рек ти ва 2001/80/ЕЗ о 
огра ни че њу еми си ја од ре ђе них за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва здух из 
ве ли ких по стро је ња за са го ре ва ње13 има сна жан ути цај на раз вој 
енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је, јер се од но си на оства ри ва ње оба-
ве зе у по гле ду сма ње ња еми си је SO2, NОx и пра шка стих ма те ри ја 
из тер мо е лек тра на и дру гих ин ду стриј ских по стро је ња на про пи-
са не зна чај но ни же ни вое. Ова ди рек ти ва и ди рек ти ве (2008/1/ЕЗ 
и 2010/75/ЕУ14), ко је ће је у бу дућ но сти у пот пу но сти за ме ни ти, 
у ве ли кој ме ри ће ути ца ти на мо гућ ност при ме не тех но ло ги ја у 
по сто је ћим про из вод ним енер гет ским објек ти ма. Ка да се ра ди о
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2010  године о индустријским емисијама (интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања)

но вим објек ти ма, ове ди рек ти ве и но ви стан дар ди сма ње ња еми-
си ја ће се при ме ни ти већ у мо мен ту пла ни ра ња објек та. Сма ње ње 
са др жа ја сум по ра у теч ним го ри ви ма нафт ног по ре кла се оства ру-
је по чев од сре ди не 2013. го ди не. Због све га ово га је вр ло бит на 
ко ор ди на ци ја свих др жав них ор га на над ле жних за област енер ге-
ти ке као и за област жи вот не сре ди не, згра дар ства и са о бра ћа ја.

Иако је Ар ху ска кон вен ци ја ра ти фи ко ва на, она ни је пот пу но 
им пле мен ти ра на у прав ни си стем, јер од ред бе о уче шћу јав но сти 
у пр вим фа за ма до но ше ња од лу ка о од ре ђе ним про јек ти ма ни су 
до не те, а оне ко је по сто је не спро во де се увек на аде ква тан на чин. 
Уче шће јав но сти у до но ше њу од лу ка о по је ди ним про јек ти ма по-
себ но је ва жно у ра ним фа за ма про јек та, кад су све оп ци је отво-
ре не, a пре не го што су до не те ко нач не од лу ке. То је бит но да би 
јав ност мо гла да уче ству је у од лу чи ва њу о рас по ла га њу „јав ним 
до бром”. У овом сег мен ту област про стор ног и ур ба ни стич ког 
пла ни ра ња мо же да од ре ди од лу ке у сек то ру енер ге ти ке, та ко да је 
у нај ра ни јим фа за ма до ку ме на та ну жно оства ри ти аде кват но уче-
шће јав но сти.

На че ло кон ку рен ци је у Европ ској уни ји, као основ но на че-
ло функ ци о ни са ња је дин стве ног тр жи шта, оства ру је се кроз два 
раз ли чи та аспек та кон ку рен ци је: 1) кон ку рен ци ја из ме ђу већ по-
сто је ћих уче сни ка на тр жи шту, ко ја се обез бе ђу је пра ви ли ма ко ја 
се ти чу ме ђу соб ног од но са тих уче сни ка и пра ви ли ма ко ји ма се 
про ши ру је и про ду бљу је тр жи ште, од но сно га ран ту је мо гућ ност 
уче шћа на тр жи шти ма свих др жа ва чла ни ца (ко ри шће њем пре ко-
гра нич них ка па ци те та елек тро е нер гет ске и га сне мре же, као и на 
дру ге на чи не) и 2) мо гућ ност ула ска на тр жи ште, ко је се оства-
ру је оба ве зом др жа ва да на пра ве та кав си стем да ва ња до зво ла (за 
из град њу но вих обје ка та и оства ри ва ње по треб них пра ва) ко ји 
омо гу ћа ва рав но пра ван и јед но ста ван ула зак у гра ну но вим уче-
сни ци ма. У ве зи са ства ра њем кон ку рент ног тр жи шта енер ги је, 
по себ но су ва жне од ред бе о за бра ни зло у по тре бе мо но пол ског и 
до ми нант ног по ло жа ја, као и од ред бе о др жав ној (али и не др жав-
ној) по мо ћи.

Др жав на по моћ у Ре пу бли ци Ср би ји по себ но је осе тљи во ин-
сти ту ци о нал но и прав но пи та ње, јер су мно ги енер гет ски су бјек ти 
јав на пред у зе ћа. Нео п ход но је обез бе ди ти да јав на пред у зе ћа по-
шту ју пра во кон ку рен ци је, јер са мо на тај на чин, и уз по што ва-
ње прин ци па тран спа рент но сти, мо же да функ ци о ни ше тр жи ште 
енер ги је, еко ном ски и тех но ло шки ефи ка сно, а уз по што ва ње пра-
ва по тро ша ча.

Пра во ко ри шће ња „јав ног до бра” у Ре пу бли ци Ср би ји ни је 
пре ци зно ре гу ли са но, на ро чи то по пи та њу ве зе из ме ђу пој ма жи-
вот не сре ди не и опе ра ци о на ли за ци је про бле ма ко ри шће ња и за-
шти те „јав ног до бра”. Ово се по себ но од но си на „пра во на здра ву 
жи вот ну сре ди ну” и „пра во на кон ку рент но тр жи ште” као „јав но 
до бро”, али и на ко ри шће ње при род них ре сур са. Та ко ђе, пи та ња 
уре ђе ња „јав ног до бра” ни су у пот пу но сти ја сно ма те ри јал но уре-
ђе на. Од ред бе по је ди них про пи са чак да ју раз ли чит са др жај пој-
мо ви ма из ка те го ри је „јав них до ба ра” та ко да је за раз вој енер ге-
ти ке нео п ход но раз гра ни че ње пој мо ва „јав ног до бра” и при ват ног 
вла сни штва, као и пре ци зи ра ње на чи на уре ђе ња ко ри шће ња „јав-
ног до бра”.

Раз вој енер ге ти ке, кроз ало ка ци ју тро шко ва и ко ри сти, у обр-
ну тој је сра зме ри у од но су на сто пу си ро ма штва. Прав ни оквир за 
област енер ге ти ке и ин сти ту ци о нал ни усло ви ко ји се њи ме ус по-
ста вља ју тре ба да бу ду та ко устро је ни да до ве ду и до сма ње ња си-
ро ма штва, и то кроз ве ћу за по сле ност, по раст жи вот ног стан дар да 
и пот пу ни је ужи ва ње „јав них до ба ра”.

Одр жи ви раз вој у обла сти енер ге ти ке гло бал но се ори јен ти-
ше ка по ли ти ци бор бе про тив кли мат ских про ме на, али је су штин-
ски усме рен ка рав но те жи из ме ђу ци ље ва еко ном ског раз во ја, 
оства ри ва ња пра ва на енер ги ју, као де ла људ ских пра ва, и пра ва на 
здра ву жи вот ну сре ди ну.

7. РАЗ ВОЈ ЕНЕР ГЕ ТИ КЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ ПО СЛЕ  
2030. ГО ДИ НЕ

Европ ска ко ми си ја је кра јем 2011. го ди не из да ла са оп ште ње 
„Ма па пу та енер ге ти ке до 2050. го ди не” (Com mu ni ca tion „Energy 
Ro ad map 2050”). Овим до ку мен том про грам ског ка рак те ра, Ко ми-
си ја је пред ло жи ла тран сфор ма ци ју енер гет ског сек то ра уз сма-
ње ње еми си је га со ва са ефек том ста кле не ба ште до 2050. го ди не, 
на 80 до 95% ис под ни воа еми си је у 1990. го ди ни. У до ку мен ту 



се раз ма тра ју иза зо ви на пу ту оства ре ња тог ци ља, а ко ји се ти чу 
пре све га обез бе ђе ња си гур но сти снаб де ва ња енер ги јом и очу ва ња 
кон ку рент но сти европ ске при вре де.

Усво је ни стра те шки при о ри те ти, и на осно ву њих пред ло же ни 
ци ље ви раз во ја по је ди них енер гет ских сек то ра уз од го ва ра ју ћи раз-
вој за ко но дав ног и ин сти ту ци о нал ног окви ра, пред ста вља ју до бру 
осно ву за при кљу че ње Ре пу бли ке Ср би је на овај европ ски пут. Пред-
ви ђе ни сте пен по ди за ња енер гет ске ефи ка сно сти у фи нал ној по тро-
шњи енер ги је би тре ба ло са јед не стра не да до ве де до вр ло зна чај ног 
сма ње ња по тро шње енер ги је по је ди ни ци бру то до ма ћег про из во да, 
а са дру ге стра не да ком плет ну при вре ду и дру штво усме ри у прав цу 
одр жи вог раз во ја на на чин да раст еко ном ске ак тив но сти не бу де у 
ди рект ној ве зи са ин тен зи те том тро ше ња енер ги је.

Пред ви ђе ни раз вој ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги-
је пре ма раз мо тре ним сце на ри ји ма до 2030. го ди не би тре ба ло да 
на не ки на чин ши ре уве де тех но ло ги је њи хо вог ко ри шће ња у срп-
ску енер ге ти ку, али и у срп ско дру штво у це ли ни. Јер као што је у 
елек тро е нер ге ти ци ко ри шће ње об но вљи вих из во ра (из у зев хи дро-
е лек тра на) у по во ју, та ко је и у сек то ру фи нал не по тро шње ко ри-
шће ње ових из во ра енер ги је (из у зев тра ди ци о нал ног на чи на ко ри-
шће ња огрев ног др ве та) тре нут но за не мар љи во. Вр ло је бит но да 
се у Ре пу бли ци Ср би ји у на ред ном сред њо роч ном пе ри о ду ство-
ри кри тич на ма са по треб ног ка дра, про јек тант ских и из во ђач ких 
пред у зе ћа ко ја ће мо ћи да пра те и под сти чу раст ко ри шће ња ОИЕ 
и у пе ри о ду до сре ди не ве ка.

За сма ње ње еми си је га со ва са ефек том ста кле не ба ште на 
ни воу са оп ште ња „Ма па пу та енер ге ти ке до 2050. го ди не”, пре-
ма са да ко мер ци јал но рас по ло жи вим тех но ло ги ја ма по ред још ин-
тен зив ни јег ни воа при ме не ме ра енер гет ске ефи ка сно сти и уво ђе-
ња ОИЕ, би ло би нео п ход но уво ђе ње и ну кле ар них по стро је ња у 
енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је. Ме ђу тим, пе ри од до сре ди не овог 
ве ка је дуг и у ње му се мо гу оче ки ва ти и зна чај ни ји про до ри тех-
но ло ги ја ко је су са да на ни воу екс пе ри мен тал них по стро је ња или 
чак са мо те о риј ске раз ра де (про из вод ња и ко ри шће ње во до ни ка, 
го ри ве ће ли је, ну кле ар на фу зи ја и сл.). За Ре пу бли ку Ср би ју би, 
с об зи ром на рас по ло жи ве ре зер ве лиг ни та, од кључ ног зна ча ја 
мо гао да бу де раз вој тех но ло ги ја ко ри шће ња „чи стог угља” ко је 
укљу чу ју и скла ди ште ње CО2.

Пре ма ве ри фи ко ва ним ре зер ва ма наф те и при род ног га са у 
ба зној го ди ни, а уко ли ко не до ђе до зна чај ни јих от кри ћа, мо же се 
оче ки ва ти да ће екс пло а та ци ја ових енер ге на та у зе мљи до 2030. 
го ди не би ти при кра ју или у пот пу но сти за вр ше на. Нај зна чај ни-
ји до ма ћи енер гент у том тре нут ку оста је угаљ са ре зер ва ма ко је 
би пре ма про јек то ва ном ни воу по тро шње би ле до вољ не за екс-
пло а та ци ју и на кон 2050. го ди не. Од оста лих, тре ба ра чу на ти на 
рас по ло жи ве уљ не шкриљ це и ОИЕ. Европ ска ко ми си ја је пред-
ло жи ла фа зно и ду го роч но ре а ли зо ва ње про из вод ње енер ги је из 
„чи стог угља” у ви со ко ефи ка сним тер мо е лек тра на ма са тех но-
ло ги ја ма за при ку пља ње и скла ди ште ње CО2. Ко ри шће ње „чи-
стог угља” би тре ба ло да се ре а ли зу је у три фа зе. У пр вој фа зи, 
ко ја је већ прак тич но до стиг ну та у раз ви је ним зе мља ма ЕУ, вр ши 

се ре ви та ли за ци ја по сто је ћих и из град ња но вих тер мо е лек тра на 
са по ве ћа ном ефи ка сно шћу, сма ње ном еми си јом CО2, SO2, NОx 
и пра шка стих ма те ри ја. У дру гој фа зи се про јек ту ју и из гра ђу ју 
тер мо е лек тра не са сте пе ном ко ри сно сти 50%, док се ко нач но, у 
тре ћој фа зи по сле 2030. го ди не, ин ду стриј ски ко ри сте тех но ло ги-
је из два ја ња и де по но ва ња CО2. Ово би био сце на рио ко ји је мо-
гу ће пре сли ка ти и на раз вој до ма ћег енер гет ског сек то ра. На овај 
на чин, са стал ном мо дер ни за ци јом тер мо е лек тра на, мно го ве ћом 
ефи ка сно шћу њи хо вог ра да и из два ја њем и де по но ва њем CО2, 
угаљ би мо гао да од и гра бит ну уло гу у обез бе ђе њу си гур но сти 
снаб де ва ња енер ги јом у Ре пу бли ци Ср би ји и по сле 2050. го ди не.

8. ЗА ВР ШНИ ДЕО

Да ном об ја вљи ва ња ове стра те ги је пре ста је да ва жи Од лу ка 
о утвр ђи ва њу Стра те ги је раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је до 
2015. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 44/05).

Ову стра те ги ју об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

РС број 52
У Бе о гра ду, 4. де цем бра 2015. го ди не

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је
Пред сед ник,

Ма ја Гој ко вић, с.р.

Спи сак ко ри шће них скра ће ни ца
БДП  – бру то до ма ћи про из вод
ГХГ  – га со ви са ефек том ста кле не ба ште 
EURO STAT  – Европ ска аген ци ја за ста ти сти ку 
ESCO  – Пред у зе ће за пру жа ње енер гет ских услу га 
ЕУ  – Европ ска уни ја
IEA  – Ме ђу на род на аген ци ја за енер ге ти ку 
kg ен  – ки ло гра ма екви ва лент не наф те 
НЕ  – ну кле ар на елек тра на
ОЕЦД  – Ор га ни за ци ја за европ ску са рад њу и раз вој 
ОИЕ  – об но вљи ви из во ри енер ги је
РХЕ  – ре вер зи бил на хи дро е лек тра на
тен  – то на екви ва лент не наф те
ТЕНТ  – Тер мо е лек тра не Ни ко ла Те сла 
теу  – то на екви ва лент ног угља
ТЕ  – тер мо е лек тра на
ТЕ-ТО  – тер мо е лек тра на-то пла на 
УН  – Ује ди ње не на ци је
UNFCCC  – Оквир на Кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја о про ме ни 
кли ме 
ХЕ  – хи дро е лек тра на
CCS тех но ло ги ја  – тех но ло ги ја при ку пља ња и скла ди ште ња угља 
СНР  – ком би но ва на про из вод ња елек трич не енер ги је и то пло те



























Табела А-13. Увозна зависност
Година Референтни сценарио Сценарио са применама  

мера енергетске ефикасности
2010 33,6 33,6
2015 32,8 30,2
2020 33,7 30,0
2025 36,2 31,5
2030 37,4 32,9

Табела А-14. Потрошња примарне енергије по јединици 
БДП-а (тен/1000€2010)

Година Референтни сценарио Сценарио са применама  
мера енергетске ефикасности

2010 0,443 0,443
2015 0,432 0,428
2020 0,400 0,383
2025 0,363 0,347
2030 0,336 0,318

Табела А-15. Финална потрошња енергије по јединици 
БДП-а (тен/1000€2010)

Година Референтни сценарио Сценарио са применама мера 
енергетске ефикасности

2010 0,291 0,291
2015 0,280 0,268
2020 0,261 0,238
2025 0,239 0,216
2030 0,221 0,197

Табела А-16. Потрошња примарне енергије по становнику 
(тен/становник)

Година Референтни сценарио Сценарио са применама мера 
енергетске ефикасности

2010 2,14 2,14
2015 2,20 2,18

Година Референтни сценарио Сценарио са применама мера 
енергетске ефикасности

2020 2,35 2,24
2025 2,52 2,41
2030 2,77 2,63

Табела А-17. Емисија CO2 везана за енергетски сектор (мили-
она тона CO2eq)
Година Референтни сценарио Сценарио са применама мера 

енергетске ефикасности
2010 42,63 42,63
2015 45,18 44,22
2020 42,02 39,98
2025 43,42 41,05
2030 46,29 43,59

Табела А-18. Емисија CO2 по јединици БДП-а (кг CO2eq/€2010)
Година Референтни сценарио Сценарио са применама мера 

енергетске ефикасности
2010 1,276 1,276
2015 1,248 1,222
2020 1,025 0,975
2025 0,906 0,857
2030 0,825 0,777

Табела А-19. Емисија СО2 по примарној енергији (тона CO2eq/
тен)
Година Референтни сценарио Сценарио са применама мера 

енергетске ефикасности
2010 2,882 2,882
2015 2,889 2,856
2020 2,560 2,549
2025 2,497 2,469
2030 2,454 2,440

 




