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Бела књига Електропривреде Србије, уз Зелену књигу 
објављену 2009. године, заокружује један циклус докуме-
ната који одређују позицију компаније према:

 y комплету законских и комуникационих докумената 
Европске комисије и Уједињених нација који покривају 
широку област одрживог развоја енергетике ради 
испуњења утврђених циљева до 2050. године,

 y законској и другој регулативи Републике Србије која 
се односи на одрживи развој, енергетску ефикасност и 
обновљиве изворе енергије,

 y развојним процесима енергетског система региона 
југоисточне Европе (ЈИЕ).

Намеће се закључак да је процес изналажења тачног 
развојног пута ка индустрији која не производи угљен-
-диоксид у зeмљама чланицама ЈИЕ неколико година 
испред реалног стања у Републици Србији. У документима 
се јасно наводи шта је све Електропривреда Србије пред-
узела од 2000. до 2010. године да би испунила циљеве 
који су обавезујући Уговором о Енергетској заједници 
југоисточне Европе.

Пословодство и запослени у ЕПС-у потпуно су 
свесни значаја и неопходности темељног праћења и 
спровођења прокламоване политике Европске уније, али 
и читаве међународне заједнице према смањењу утицаја 
производње електричне енергије на климатске промене. 
Компанија се придржава принципа одрживог развоја 
државе, самоиницијативно прихватајући све стандарде 
и регулативе Европске уније и међународне заједнице у 
области смањења утицаја на климатске промене.

С обзиром на сложеност процеса смањивања утицаја 
на климатске промене и дуг период за утврђивање 
јединствених обавезујућих докумената на нивоу 
Уједињених нација, ЈП ЕПС се одлучио да прати и 
примењује најбољу светску праксу и најсавременију рас-
положиву технологију из ове области.

Примена најбоље расположиве праксе у свету пословна 
је одлука компаније, а одређивање правца развоја Елек-
тропривреде Србије предодређено је природом нацио-
налних енергетских ресурса. Будући да се око 70 одсто 
електричне енергије производи из домаћег лигнита и да 
је потенцијал државе у економској одрживости ограничен, 
започете су активности на проналажењу других решења, 
других извора енергије. 

Увод

Кључне категорије које су представљене у Белој 
књизи Електропривреде Србије су: енергетска ефикас-
ност у производњи и потрошњи, ширење портфолија 
са обновљивим изворима енергије, постепено 
реструктурисање базног потенцијала, као што су припрема 
за интензивнију примену природног гаса и/или нуклеарне 
енергије у производњи електричне енергије, увођење 
паметних мрежа, развој електроенергетског тржишта и 
регионална сарадња кроз заједничке пројекте са другим 
компанијама.

Сврха и циљ документа
У Белој књизи Електропривреде Србије, као програмском 
документу, излажу се приоритетне активности у достизању 
циља – смањења утицаја производње топлотне и елек-
тричне енергије на климатске промене. 

Документ се заснива на постојећем стратешком оквиру 
и одређеним средњорочним циљевима, а обухвата и 
пројекте за достизање тих циљева.

Један од приоритетних циљева је да се јавним 
представљањем пројеката обезбеди потребан ниво 
међународне подршке, чиме би се брже остварили жељени 
резултати, а самим тим и стратешки циљеви компаније, 
Републике Србије и ширег региона. То је посебно значајно 
због недељивости ових циљева од циљева Европске уније 
и шире међународне заједнице.

Електропривреда Србије посебно истиче став да овим 
документом преузима обавезу да широј друштвеној 
заједници у Републици Србији и региону југоисточне 
Европе помогне у стварању неопходних стратешких 
и законских докумената који би све учеснике у ланцу 
производња–потрошња енергије учинио активним и ефи-
касним. При томе, компанија не чека да се сви ти документи 
утврде и донесу, већ својим деловањем иде корак испред 
ка достизању заједничких циљева. 

Компанија разуме да је то најбржи начин достизања шире 
националне и регионалне свести о неопходности и хит-
ности спровођења активности у борби против климатских 
промена, упркос економским и социјалним ограничењима, 
која су мање или више заједничка за све државе потпис-
нице Уговора о Енергетској заједници југоисточне Европе. 
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Такође, компанија покреће снажну иницијативу да се 
пројекти, посебно за коришћење обновљивих извора 
енергије, припреме за што бржу реализацију, с обзиром 
на то да губитак времена директно умањује могућност 
за искоришћење расположивих потенцијала. То наро-
чито важи за локалне самоуправе, које су кључни пар-
тнери Електропривреди Србије у остваривању утврђених 
пројеката. Овим документом се, поред осталог, позивају сви 
заинтересовани инвеститори да учествују у финансирању 
тих пројеката, што је посебно битно за стварање услова 
за отварање тржишта, и то како електричне енергије, тако 
и тржишта опреме и услуга у изградњи и одржавању дис-
трибуираних производних капацитета и интелигентних 
мрежа. 

Очекује се да ће програми представљени у овом доку-
менту послужити као јасна оријентација међународним 
партнерима када се буду стратешки опредељивали и 
утврђивали сопствене приоритете и циљеве подршке 
енергетском сектору Републике Србије и целом региону 
југоисточне Европе. Тим пре што се неки пројекти могу 
реализовати само у сарадњи више држава. Подразумева 
се да је Електропривреда Србије потпуно посвећена наве-
деним процесима и да је спремна не само да учествује у 
развојним пројектима, већ и да стави своја знања и иску-
ства на располагање свим заинтересованим инвестито-
рима, а нарочито чланицама Енергетске заједнице, преко 
Секретаријата Енергетске заједнице. 

Садржина документа
На формирање садржине оваквог програмског доку-
мента пресудно је утицало стање у области стратешких и 
законских докумената, и то како у Републици Србији, тако 

и у Европској унији. Већина докумената је у фази интен-
зивне комуникације, која ће у блиској будућности да се 
верификује кроз законе или директиве Европске уније. 
Изузетно је изазовно за писце овог документа позивање 
на садржину неусвојених докумената, која су у статусу 
настајања. То је разлог што су поједине директиве у 
настајању само кратко цитиране у уводним напоменама 
и закључцима, али уз објашњење суштине, тако да неће 
изгубити важност ни када буду коначно усвојене. Да се не 
би изгубила целовитост иначе веома сложених и свеобух-
ватних докуменaта у настајању, комплетни садржаји или 
кључни изводи тих докумената су приказани у анексима 
који се налазе на DVD-у.

Као програмски оквир у овом документу изложен је преглед 
до сада достигнутих резултата, нарочито у области енер-
гетске ефикасности у производним капацитетима Елек-
тропривреде Србије, као и преглед актуелне ситуације, 
средњорочних циљева и приоритетних програма активно-
сти од 2010. до 2020. године.

У другој половини књиге представљени су приоритетни 
пројекти и кључне области у којима је у наредном периоду 
потребно да се обезбеди међународна помоћ.

Бела књига спада у ону врсту докумената Електроприв-
реде Србије која се после годину дана мењају, допуњавају 
и иновирају у складу са динамиком доношења и промена 
законских аката, што је сагласно пропису Европске уније за 
претприступну помоћ (roll-on принцип). 

Уверени смо да је и ова књига–документ, као и Зелена 
књига, доказ да Електропривреда Србије препознаје про-
блеме и има јасну визију како да све те проблеме реши 
или самостално или у сарадњи са партнерима који у тим 
пројектима препознају не само сопствени већ и шири 
интерес. 



О нама
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Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС) 
основано је Одлуком Владе Републике Србије, која је 
ступила на снагу 1. јула 2005. године.

ЈП ЕПС је вертикално организовано предузеће, у влас-
ништву Републике Србије, коме је актом о оснивању 
утврђена обавеза производње електричне енергије за 
потребе тарифних купаца. Ако се занемари релативно мала 
производња електричне енергије у индустријским енер-
ганама за сопствене потребе индустријских предузећа, 
може се сматрати да је ЈП ЕПС у овом тренутку једини 
произвођач електричне енергије у Србији.

Мисија ЈП ЕПС је сигурно снабдевање свих купаца елек-
тричном енергијом, под тржишно најповољнијим условима, 
уз стално подизање квалитета услуге, унапређење бриге о 
животној средини и увећање добробити заједнице.

Визија ЈП ЕПС је да буде друштвено одговорна, тржишно 
оријентисана и профитабилна компанија, конкурентна на 
европском тржишту и са значајним утицајем у региону, 
препозната као поуздан партнер домаћим и међународним 
компанијама.

Делатности ЈП ЕПС су:
1. производња електричне енергије; 
2. дистрибуција електричне енергије; 
3. управљање дистрибутивним системом; 
4. трговина електричном енергијом; 
5. производња, прерада и транспорт угља; 
6. производња паре и топле воде у комбинованим 

процесима; 
7. искоришћавање и употреба вода; 
8. трговина на велико чврстим, течним и гасовитим гори-

вима и сличним производима, металима и металним 
рудама и остала трговина; 

9. услуге у речном и језерском саобраћају; 
10. истраживање и развој; 
11. пројектовање, изградња и одржавање енергетских, 

рударских и других објеката; 
12. пројектовање, изградња, одржавање и експлоатација 

телекомуникационих објеката и уређаја; 
13. инжењеринг. 

О нама
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Садашњи број запослених је око 29.900 (34.130 радника 
са запосленима са КиМ). ЈП ЕПС је као матично предузеће, 
уз сагласност Владе Републике Србије, основао 11 при-
вредних друштава, а у свом саставу има седам дирекција и 
два самостална сектора.

Осим тога, ЈП ЕПС управља и радом три електране укупне 
снаге 461 MW које нису у његовом власништву.

У току 2010. године, ЈП ЕПС је произвео 35.855 GWh 
електричне енергије и око 37,2 милиона тона угља, који је 

1. Термоелектране на угаљ (18 блокова различите снаге) 3.936 MW

2. Термоелектране–топлане на гас и течна горива (6 блокова) 353 MW 

3. Проточне хидроелектране (31 агрегат) 1.850 MW 

4. Акумулационе хидроелектране (17 агрегата) 371 MW

5. Реверзибилне хидроелектране (2 агрегата) 614 MW

највећим делом утрошен у сопственим електранама. Угљени 
басени Колубаре, Костолца и КиМ налазе се у непосредној 
близини термоелектрана. ЈП ЕПС снабдева електричном 
енергијом око 3,5 милиона потрошача (без КиМ).

Структура производње електричне енергије у 2010. (без Косова и Метохије)

ЈП ЕПС располаже инсталисаним капацитетима од 
7.124 МW (без капацитета на Косову и Метохији - КиМ), са 
следећом структуром:
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Инсталисани капацитети ЈП ЕПС
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Законодавство
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Ово поглавље требало би да пружи детаљне информације 
о намерама Европске уније у погледу будућег развоја 
енергетске политике, коришћења обновљивих извора 
енергије и осталих аспеката који имају утицаја на енер-
гетска предузећа. Обухваћено је неколико саопштења или 
докумената Европске комисије различитог правног статуса 
да би се показали аутентични правци размишљања 
(међутим, у скраћеном облику када документа имају мањи 
утицај на електроенергетска предузећа).

На почетку дајемо неколико слајдова из јануара 2011. 
године г-ђице Nytrai и г-дина Schramma из EC ENER 
Дирекција Б, који представљају неку врсту прегледа 
главних тема које ћемо обрађивати.

3.1  Законодавство Европске уније и аспекти 
примене политике Европске уније

Политика обновљивих извора енергије је новијег датума 
и усвојена је оквирно 1997. године. Од тада су Европ-
ска комисија и коначно све институције Европске уније 
начиниле важне кораке у правцу позиционирања Европе 
са ефикасним ресурсима као примарног циља Европ-
ске уније. Главни елементи ове стратегије састоје се из 
промовисања производње обновљиве енергије и ефи-
касног коришћења енергије. У последњих неколико 
година постигнут је веома велики напредак, тако да се 
у наредним поглављима наглашавају различити напори у 
том погледу.

Развој енергетске политике

Још од 2007. године ово је практично постао главни при-
оритет, а различите иницијативе које су покренуте прика-
зане су на претходној слици. Јасно је да је ова тема при-
лично сложена, те отуда овај извештај не претендује да 
буде комплетан. Европска комисија има амбицију да коор-
динира развојне политике на начин којим се покушавају 
осликати политичке могућности, с једне стране, и смањити 
недоследности, са друге, уз премошћивање тема као што 
су националне субвенције за фосилна горива, европ-
ска конкурентна либерализована тржишта и повећано 
коришћење нових технологија са ниским садржајем угљен-
диоксида, попут обновљиве енергије.

Енергетски и климатски пакет састоји се из следећег:
 y Нацрта нове директиве о обновљивим изворима;
 y Нацрта нове директиве о трговини емисијама;

 y Нацрта директиве за издвајање и складиштење CО2;
 y Нацрта одлуке о подели напора за смањење емисија.

Један од главних делова енергетске регулативе било је 
ступање на снагу тзв. директиве о обновљивим изворима 
(за више детаља погледати релевантно поглавље), којом 
су први пут учињени обавезујућим одређени циљеви 
политике обновљиве енергије, као што је на пример 20% 
учешћа производње обновљиве енергије у укупном енер-
гетском миксу или 20% смањења емисија гасова стаклене 
баште! Ово је амбициозан циљ са далекосежним последи-
цама по целокупан сектор енергетике Европске уније.

Из тог разлога ЕПС поклања велику пажњу упознавању са 
предстојећим променама и њиховом усвајању на профита-
билан начин.
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Политика Европске уније „20-20-20“ до 2020. године

Криза у испоруци гаса из јануара 2009. године и њен утицај (од 6. до 20. јануара 2009. године)

Такозвана 20/20/20 енергетска политика мора бити 
испуњена до 2020. године (иако 20% уштеде у апсолутној 
потрошњи енергије није обавезујуће), а остаје да се види 
да ли се овај циљ у стварности може постићи. Међутим, 
као што је у неколико наврата наглашавано, Европска 
комисија и законодавци наводе да су свесни да су за 
реализацију инвестиционих улагања неопходни стабилни, 
предвидљиви и недискриминаторни законски оквири. 

Поред тога, величина ових неопходних енергетских 
улагања, као и време предвиђено за њихову реализацију 
простире се дуже од просечних политичких прорачуна 
и периода сећања. За потребе постизања већег степена 
јасноће, у овом извештају се подразумева да ће лидери 
држава чланица Европске уније остати на овом путу и да 
неће покушавати да крену у супротном смеру у току самог 
процеса.
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У политичком процесу морају се узети у обзир циљеви 
сигурности снабдевања, конкурентности и одрживости. 
Последњих година није постојала сигурност у испоруци 
фосилних горива као што је природни гас, који се углавном 
увози из држава које нису чланице Европске уније. Слика 
дата у тексту приказује последице гасне кризе из јануара 
2009. године и државе захваћене овом кризом. Република 
Србија је такође била тешко погођена. У току гасне кризе 
ЈП ЕПС играо је значајну улогу у стабилизацији сигурности 

снабдевања не само у Републици Србији већ у читавом 
региону. У току тог периода стечено је изузетно искуство. 
Отуда су за ЕПС сигурност снабдевања и разноврсност 
снабдевања кључни приоритети. ЕПС користи домаће 
изворе, а такође има планове за увођење производње 
обновљиве електричне енергије као начина за повећање 
сигурности снабдевања. Ослањајући се на јачање европ-
ских интерконекција, ЕПС разматра различите опције за 
увоз додатних неопходних ресурса.

Највећи потенцијали варијабилних обновљивих извора у Европској унији

У оквиру Европе постоји огроман потенцијал за обновљиве 
изворе. Јасно је да није свугде подједнако привла-
чан исти тип извора енергије. Производња обновљиве 
енергије сама по себи представља питање оптимизације 
на локалном нивоу, а њена друга предност су краћи транс-
портни путеви до купаца, чиме се постиже већа ефикас-
ност. У исто време, производња електричне енергије 
заснована на обновљивој енергији показује већи степен 
променљивости у односу на термоелектране, посебно 
када су у питању енергија ветра и соларна енергија. 
Из тог разлога  неопходни су јака паневропска мрежна 
интерконекција, као и локалне способности и начини за 
решавање проблема променљивости производње. Ово 
подразумева физичке могућности као што су пумпно- 
-акумулационе хидроелектране или флексибилне гасне 

турбине (најбоље у облику комбинованих циклуса и могуће 
когенерације), и финансијска и тржишна флексибилност, 
што подразумева показатеље цена „у реалном времену“ 
за произвођаче, снабдеваче, трговце у датом временском 
периоду. Исто тако, могуће је са лакоћом повећати свест 
купаца, што природно доводи до смањења потрошње 
електричне енергије. Ова тенденција постоји у оквиру 
Европске уније, а подржава је законодавство Европске 
уније утврђивањем, на пример, обавезе уградње „памет-
них“ бројила до 2020. године у сваком домаћинству. 
Република Србија је на почетку овог процеса, али може да 
избегне неколико грешака које су направиле друге земље 
(у процесу учења) и да на тај начин брже и ефикасније 
напредује коришћењем већ установљене најбоље праксе 
у другим државама, зависно од домаћих услова.
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Приоритети европске инфраструктуре – електрична енергија до 2020. године

Ова слика приказује мрежне приоритете Европске уније, 
укључујући и бољу конекцију централне и југоисточне 
Европе.

На наредним страницама представљени су напори које 
Европска унија улаже, чиме се објашњавају мотивација 
и разлози за предлагање различитих законских аката. 
Наводе се најважније и најновије инцијативе.

Кратак преглед:
 y  08.03.2011: Европска комисија усваја Мапу пута 

за трансформацију Европске уније у конкурентну 
економију са ниским садржајем угљеника до 2050. 
године. У оквиру Мапе пута описује се исплатив начин 
за постизање циља Европске уније у погледу смањења 
емисије гасова стаклене баште за 80–95% до 2050. 
године, у односу на ниво из 1990. На основу преду-
зете анализе исплативости, Мапа пута усмерава поли-
тике сектора, националне и регионалне стратегије за 
смањење емисије CО2 и дугорочна улагања.

 y 10.01.2007: Саопштење о мапи пута за обновљиву 
енергију утире пут усвајању  значајних законских 
прописа који се односе на обновљиве изворе.

 y 23.04.2009: Директивом Европске уније о 
обновљивим изворима енергије 2009/28/ЕK утврђују 
се обавезујући циљеви у погледу увођења производње 
обновљиве енергије, смањења емисија гасова ста-
клене баште и смањења потрошње енергије до 2020. 
године. Ова директива такође је позната под називом 
Директива 20/20/20. Њоме се утврђује обавезујући 
циљ за коришћење обновљивих извора енергије у 
сектору саобраћаја (10%). Поред тога, њоме се уводи 
обавеза израде националних акционих планова, 
издавање гаранција порекла, различити начини за 
остваривање међународне сарадње за потребе 
лакшег усклађивања и остале кључне компоненте.

 y 06.05.2010: Пресек стања (Stock taking document) - Ка 
новој стратегији развоја сектора енергетике Европе за 
период 2011–2020. године позива државе чланице и 
заинтересоване стране да учествују у даљем развоју 
законодавства и политике и да усвоје енергетску 
стратегију за период до 2020. године.

 y 10.11.2010: ЕК усваја Саопштење „Енергија 2020 – 
Стратегија за конкурентну, одрживу и сигурну енергију“; 
овим документом утврђује се пет приоритета енергетске 
политике до 2020. године. Овај документ је усклађен и 
повезан са стратегијом смањења емисије CО2.

 y 31.01.2011: ЕК представља свој извештај о напретку: 
„Обновљива енергија: Напредак ка циљу утврђеном 
за 2020. годину“, који је урађен на основу захтева 
у погледу извештавања. Овим извештајем даје се 
преглед сектора обновљивих извора енергије у Европи, 
његових перспектива до 2020. године и разматрају 
нерешени изазови за развој сектора. У том смислу, 
ово је „оперативан“ документ, од значаја за сектор 
обновљивих извора енергије.

Сличне теме:
 y  08.03.2011: ЕК усваја саопштење „План енергетске 

ефикасности за 2011. годину“; енергетска ефикас-
ност представља основно начело Стратегије Европе 
за 2020. годину за паметан, одрживи и свеобух-
ватан развој и прелазак на економију са ефикас-
ним ресурсима. Енергетска ефикасност је један од 
најисплативијих начина за повећање сигурности 
снабдевања енергијом, смањење емисије гасова ста-
клене баште и осталих загађујућих материја.

 y 22.1.2009: Заједничка правила о раду малопродајних 
тржишта, Тумачење Директиве 2009/72/ЕК и Дирек-
тиве 2009/73/ЕК, Правила о раду унутрашњег 
тржишта електричне енергије и природног гаса. У 
овом документу акценат се ставља на заштиту купаца, 
укључивање купаца у доношење одлука, обезбеђивање 
директне комуникације између децентрализованих 
производних капацитета, ОДС и купаца. У поглављу 
4 овог документа дефинишу се неопходни технички 
предуслови и заједнички стандарди за остваривање 
користи од увођења паметне мреже.

 y Систем за трговину емисијама: Документ у којем се 
објашњава Систем за трговину емисијама. Сама Дирек-
тива 2009/29/ЕK није обухваћена овим текстом због 
свог обима.
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Мапа пута Европске уније за стратегију смањења емисије CO2 
до 2050. године (8.3.2011)

1. Кључни изазови Европе
Европска унија обезбеђује својим државама чланицама 
дугорочне оквире за решавање проблема одрживости и 
прекограничних утицаја појава које се не могу искључиво 
решавати на националном нивоу. Климатске промене 
већ су дуги низ година препознате као један такав дуго-
рочни фактор, за чије решавање је потребно усклађено 
деловање Европске уније, како унутар саме Уније, тако и на 
међународном нивоу.

Комисија је недавно предложила главну иницијативу 
Европа 2020, за Европу са сигурним ресурсима, и у овим 
оквирима сада усваја читав низ дугорочних планова у 
областима као што су саобраћај, енергетика и климатске 
промене. Овим саопштењем утврђују се кључни елементи 
који би требало да обликују активности Европске уније у 
области климе, којима се Европској унији пружа помоћ да 
постане економија са ниским садржајем угљеника до 2050. 
године. Овај приступ заснован је на становишту да су 
неопходна иновативна решења за мобилизацију улагања у 
сектор енергетике, саобраћаја, индустрије и информација 
и комуникационих технологија, као и да је потребно већу 
пажњу посветити политици енергетске ефикасности. 
Стратегија Европа до 2020. за паметан, одржив и свео-
бухватан развој обухвата пет главних циљева којима се 
утврђује где Европска унија треба да буде 2020. године. 
Један од ових циљева односи се климу и енергију: Државе 
чланице обавезале су се на смањење емисија гасова ста-
клене баште (GHG) за 20%, повећање учешћа обновљивих 
извора у енергетском миксу Европске уније за 20% и 
постизању циља који се односи на повећање енергетске 
ефикасности за 20% до 2020. године. Европска унија тре-
нутно је на путу да испуни два од три дефинисана циља, 
али неће остварити циљ који се односи на енергетску ефи-
касност уколико се не уложе већи напори. Из тог разлога, 
као приоритет остаје постизање свих већ утврђених 
циљева за 2020. годину.

Да би се климатске промене одржале испод 2ºC, Европ-
ски савет је поново потврдио, у фебруару 2011. године, 
циљ Европске уније у погледу смањења емисије гасова 
стаклене баште за 80–95% до 2050. године у односу на 
стање из 1990. године, у контексту неопходних смањења 
у складу са Међувладиним панелом о климатским про-
менама развијених земаља као групе. Ово је у складу са 
позицијом коју подржавају светски лидери у споразу-
мима из Копенхагена и Канкуна. Ови споразуми обухватају 
обавезу усвајања дугорочних стратегија развоја са ниским 
степеном емисије CO2. Неке државе чланице већ су начи-
ниле кораке у том правцу, или су на том путу, укључујући и 
утврђивање циљева за смањење емисије до 2050. године.

Заједно са Белом књигом за сектор саобраћаја и Планом 
енергетске ефикасности, ово саопштење представља 
кључни производ урађен на основу Главне иницијативе за 
ефикасност ресурса. Он представља Мапу пута за могуће 
активности до 2050. године, које би Европској унији 
омогућиле да смањи емисију гасова стаклене баште у 
складу са усаглашеним циљним смањењем од 80 до 95%. 
Саопштење садржи и преглед кључних догађаја на основу 
којих се може видети да ли је Европска унија на правом 
путу за постизање задатог циља, промену политике, 
покривање инвестиционих потреба и могућности у раз-
личитим секторима, имајући у виду да ће циљно смањење 
од 80 до 95% морати у највећој мери да буде достигнуто 
унутар саме Европске уније.

2. Кључни догађаји до 2050. године
Прелаз на конкурентну економију с ниским садржајем 
угљеника подразумева да Европска унија треба да се при-
преми за смањење домаћих емисија за 80% до 2050. 
године у односу на стање из 1990. године. Комисија је 
спровела свеобухватну анализу моделовања са неколико 
могућих сценарија, који показују на који начин се ово може 
обавити, што се објашњава у даљем тексту.

Ова анализа различитих сценарија показује да би домаће 
смањење емисије реда величина од 40% и 60% у односу 
на ниво из 1990. године представљало исплативу путању 
до 2030. и 2040. године. У том контексту, такође указује на 
смањење од 25% у 2020. години. Ово је илустровано на 
слици на страни 26. Оваква путања би за резултат имала 
годишње смањење емисије у поређењу са 1990. годином 
од око 1% у првој декади, до 2020. године, 1,5% у другој 
декади, између 2020. и 2030. године, и 2% у последње 
две декаде до 2050. године. Напори би се с временом 
повећавали, са повећањем расположивости исплативих 
технологија.

Следећа слика илуструје путању ка постизању смањења 
за 80% до 2050. године, по фазама од 5 година. Горња 
„референтна“ пројекција показује на који начин ће се 
развијати домаће емисије гасова стаклене баште на 
основу постојећих политика. Сценарио конзистентан са 
домаћим смањењем од 80% указује на који начин ће се 
развијати опште емисије и оне у оквиру сектора, уколико 
се усвоје додатне политике, узимајући у обзир технолошка 
решења која с временом постају расположива.
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Емисије гасова стаклене баште Европске уније у односу на домаће смањење од 80% (100% = 1990)

Процењено је да ће емисије у 2009. години, укључујући 
и међународно ваздухопловство, бити смањене за 16% у 
односу на ниво из 1990. године. Са потпуном применом 
постојећих политика, Европска унија је на путу да постигне 
смањење домаћих емисија од 20% до 2020. године у 
односу на ниво из 1990. године и 30% до 2030. године. 
Међутим, са постојећом политиком, постиже се једино 
половина циљне вредности повећања енергетске ефикас-
ности од 20% до 2020. године.

Уколико Европска унија успе да постигне ове циљеве 
на основу постојеће политике, укључујући и обавезу 
повећања учешћа обновљивих извора енергије за 20%, 
као и повећања енергетске ефикасности за 20% до 2020. 
године, ово ће Европској унији омогућити да постигне и 
боље резултате од постојећег циљног смањења емисије 
за 20% и да достигне смањење од 25% до 2020. године. 
Да би се то постигло, потребна је потпуна примена Плана 
енергетске ефикасности, који је представљен заједно са 
овим саопштењем, којим се утврђују мере неопходне за 
испуњење циљне енергетске ефикасности. Износ тренутно 
дозвољених одступања не би био промењен.

Анализа такође показује да би мање амбициозна путања 
могла да блокира улагања усмерена ка смањењу емисије 
CО2, што би за резултат имало веће цене CО2 у каснијем 
периоду и значајно веће опште трошкове у току цело-
купног временског периода. Поред тога, истраживање 
и развој, испитивање и рано увођење технологија, као 
што су различити облици извора енергије са ниским 
садржајем угљеника, издвајање и складиштење CO2, 
„„паметне“ мреже и технологија хибридних и електричних 

возила, од превасходног су значаја за обезбеђивање 
каснијег исплативог продора великог обима. Неопходна 
је потпуна примена Стратешког плана развоја енергетских 
технологија, која захтева додатна улагања у истраживање, 
развој и испитивање у вредности од 50 милијарди евра 
у наредних 10 година. Политика лицитације прихода и 
кохезије представља финансијску опцију коју би државе 
чланице требало да искористе. Поред тога, повећање ефи-
касности ресурса преко, на пример, рециклирања отпада, 
бољег управљања отпадом и промене понашања, као и 
повећања отпорности екосистема, може играти важну 
улогу. Такође су неопходни стални напори на повећању 
истраживања технологија за смањење и прилагођавање 
климатских промена.

3. Иновације са ниским садржајем 
угљеника: перспектива сектора

У оквиру анализе коју је спровела Комисија такође су испи-
тиване путање за кључне секторе. Овом анализом сагле-
даван је читав низ сценарија са различитим степеном 
технолошке иновације и различитим ценама фосилних 
горива. Добијени су углавном слични резултати у погледу 
величине смањења неопходног у оквиру сваког сектора 
у 2030. и 2050 години, што се може видети на основу 
опсега датих у табели на страни 27. Развој различитих 
опција политике сектора мораће више да се фокусира на 
трошкове, компромисе и несигурности.
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Смањење ГСБ у поређењу са стањем 1990. године 2005 2030 2050

Укупно -7% од -40 до -44% од -79 до -82%

Сектори

Енергетика (CО2) -7% од -54 до -68% од -93 до -99%

Индустрија (CО2) -20% од -34 до -40% од -83 до -87%

Саобраћај (укључујући и ваздухопловство, без поморства) +30% од  +20 до -9% од -54 до -67%

Домаћинства и услуге (CО2) -12% од -37 до -53% од -88 до -91%

Пољопривреда (без CО2) -20% од -36 до -37% од -42 до -49%

Остале емисије (без CО2) -30% од -72 до -73% од -70 до -78%

Смањење емисије по секторима

Сигуран, конкурентан и потпуно 
декарбонизован сектор енергетике
Електрична енергија ће играти значајну улогу у економији 
са ниским садржајем угљеника. Анализа показује да се 
емисије CО2 скоро у потпуности могу елиминисати до 
2050. године и нуди могућност делимичне замене фосил-
них горива у сектору саобраћаја и грејања. Иако ће се 
електрична енергија све више користити у ова два сектора, 
општа потрошња електричне енергије ће једино морати да 
настави да се повећава по традиционалним стопама раста, 
захваљујући сталном повећању ефикасности.

Процењује се да ће се удео технологија са ниским 
садржајем угљеника у енергетском миксу повећати са 
данашњих 45% на око 60% 2020. године, као и преко 
постизања циљне вредности обновљиве енергије, са 
75% на 80% 2030. године и скоро 100% 2050. године. 
Као резултат тога, без прејудицирања склоности држава 
чланица у погледу енергетског микса који осликава њихове 
посебне националне околности, електроенергетски систем 
Европске уније може да постане разноврснији и сигурнији.

Читав низ постојећих технологија ће морати да нађе ширу 
примену, укључујући и напредније технологије, као што 
су фотонапонске ћелије, које ће постајати све јефтиније и 
самим тим с временом конкурентније.

Посебни енергетски сценарији и средства за постизање 
овог степена декарбонизације, уз обезбеђивање енергет-
ске сигурности и конкурентности, биће испитани у оквиру 
Мапе пута за сектор енергетике до 2050 године. Она ће 
бити заснована на установљеној енергетској политици 
Европске уније и Стратегији Европске уније до 2020. 
године.

Систем трговине емисијама Европске уније је од превас-
ходног значаја за увођење широког спектра технологија са 
ниским садржајем угљеника на тржиште, тако да сам сектор 
енергетике може прилагодити своја улагања и оперативне 
стратегије променљивим ценама енергије и технологијама. 
Да би Систем трговине емисијама могао да игра ову улогу 
на путањи предвиђеној до 2050. године, неопходни су како 
довољан сигнал цена CО2 , тако и дугорочна предвидивост. 

У том погледу, потребно је размотрити одговарајуће мере, 
укључујући и преиспитивање договореног линеарног 
смањења у оквиру Система за трговину емисијама. Остала 
средства, као што су опорезивање енергије и технолошка 
подршка, могу се такође искористити да би се обезбедило 
потпуно учешће сектора енергетике.

Имајући у виду да централна улога електричне енергије у 
оквиру економије са ниским садржајем угљеника захтева 
значајно коришћење обновљивих извора енергије, од 
којих многи имају променљиву производњу, неопходно 
је уложити значајне инвестиције у мрежу да би се обе-
збедио континуитет у снабдевању. Улагања у „паметне“ 
мреже представљају кључни фактор електроенергетског 
система са ниским садржајем угљеника, превасходно 
преко повећања ефикасности потрошње, већег удела 
обновљивих извора енергије и расподељене производње, 
уз омогућавање електрификације саобраћаја. Када су у 
питању улагања у развој мреже, користи увек не остварује 
оператор мреже, већ друштво у целини (са додатним 
користима за купце, произвођаче и друштво у целини: 
поузданија мрежа, енергетска сигурност и смањене 
емисије). У том смислу, будуће активности треба да буду 
усмерене ка утврђивању начина на који се законским 
оквирима могу поспешити ова улагања на нивоу Европске 
уније, националном и локалном нивоу и подстаћи смањење 
потрошње.

Постизање одрживе мобилности преко 
ефикасности горива, електрификације и 
правилног одређивања цена

Технолошке иновације могу да помогну при преласку на 
ефикаснији и одрживи саобраћајни систем Европе, и то при-
меном трију главних фактора: ефикасност возила уградњом 
нових мотора, материјала и дизајна; чистије коришћење 
енергије помоћу нових горива и погонских система; боље 
коришћење мреже и безбеднији и сигурнији рад уз помоћ 
информационих и комуникационих система. Бела књига за 
сектор саобраћаја пружиће свеобухватан и разнолик скуп 
мера за повећање одрживости саобраћајног система.
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До 2025. године, главни фактор за преокрет тренда 
повећања емисија гасова стаклене баште у оквиру овог 
сектора највероватније ће остати побољшана ефикас-
ност горива. Емисије из друмског, железничког и речног 
и језерског саобраћаја могу се до 2030. године de facto 
смањити на ниво од пре 1990. године, у комбинацији 
са мерама као што су програми за одређивање цена 
за решавање проблема загушења и загађења ваздуха, 
накнаде за коришћење инфраструктуре, интелигентно 
урбанистичко планирање и побољшање јавног превоза, 
уз истовремено обезбеђивање доступне мобилности. 
Побољшање ефикасности и боље управљање потрошњом 
преко CО2 стандарда и паметних система опорезивања, 
такође би требало да допринесе развоју технологија 
хибридних мотора и омогући постепени прелазак на 
широки продор чистијих возила у све облике транспорта, 
укључујући и пуњивих хибридних и електричних возила (на 
батерије или гориве ћелије) у каснијој фази.

Синергија са осталим циљевима у погледу одрживости, 
као што је смањење зависности од нафте, конкурент-
ност европске аутомобилске индустрије, као и користи 
по здравље, посебно побољшан квалитет ваздуха у 
градовима, представљају довољан разлог да Европска 
унија повећа своје напоре на убрзавању развоја и раног 
увођења електрификације и, уопште, алтернативних 
горива и погонских метода, у оквиру читавог саобраћајног 
система. У том погледу, не изненађује чињеница да аутомо-
билске индустрије САД, Јапана, Кореје и Кине повећавају 
своја улагања у технологију акумулатора, електричних 
возила и горивих ћелија.

Одрживо биогориво такође се може употребити као алтер-
нативно гориво, посебно када су у питању ваздухоплов-
ство и тешки камиони, са повећаним растом у овим секто-
рима након 2030. године. У случају да електрификација не 
нађе широку примену, биогорива и остала алтернативна 
горива ће морати да играју значајнију улогу да би се 
постигао исти степен смањења емисија у оквиру сектора 
саобраћаја. Када су у питању биогорива, ово би могло 
да доведе, директно или индиректно, до смањења нето 
користи од смањења емисије гасова стаклене баште и до 
повећања притиска на биодиверзитет, водопривреду и 
животну средину у целини. Ово само повећава потребу 
за увођењем биогорива друге и треће генерације и наста-
вак текућих активности на индиректној промени намене 
земљишта и одрживости.

Грађевински објекти

Грађевинска објекти пружају јефтине и краткорочне 
могућности за смањење емисија, превасходно преко 
унапређења енергетског учинка зграда. Анализа Комисије 
показује да се емисије у овој области могу смањити за око 
90% до 2050. године, што је више него просечан допри-
нос у дужем временском периоду. Овим се само нагла-
шава важност постизања циљева утврђених Директивом 
о енергетском учинку зграда, на основу којих ће нове 
зграде изграђене од 2021. године, па надаље морати да 
буду зграде са готово нултом потрошњом енергије. Овај 
процес је већ започет, а многе државе чланице усвајају 
строже стандарде енергетског учинка за зграде. Европски 

савет, имајући у виду главни циљ Европске уније, усвојио 
је 4. фебруара 2011. године одлуку према којој од 2012. 
године, па надаље све државе чланице морају да укључе 
стандарде енергетске ефикасности у јавну набавку за 
релевантне јавне објекте и услуге. До краја 2011. године, 
Комисија ће усвојити саопштење о „обновљивој изградњи“, 
којим ће се дефинисати стратегије за повећање конкурент-
ности овог сектора, уз побољшање његовог еколошког и 
климатског учинка.

С временом ће напори морати да се повећавају. Данас, 
нове зграде морају да буду пројектоване као интелигентне 
зграде са ниском или нултом потрошњом енергије. Додатни 
трошкови за спровођење ове мере могу се повратити 
уштедом у гориву. Међутим, још већи изазов представља 
ревитализација постојећих грађевинских објеката, а 
посебно начин финансирања неопходних улагања. Неке 
државе чланице већ проактивно користе структурне 
фондове. На основу анализе утврђено је да ће улагања у 
енергетски штедљиве грађевинске компоненте и опрему 
морати да се повећају до 200 милијарди евра у неколико 
наредних деценија. Неколико држава чланица већ је почело 
да примењује програме паметног финансирања, као што 
су повољне каматне стопе за подстицај улагања приват-
ног сектора у најефикаснија грађевинска решења. Такође 
се преиспитују и други модели приватног финансирања. 
Као и у сектору саобраћаја, померање потрошње енергије 
ка електричној енергији са ниским садржајем угљеника 
(укључујући и топлотне пумпе и акумулационе грејалице) 
и обновљивој енергији (нпр., соларно грејање, биогас, 
биомаса), као и даљинским системима грејања, помогло би 
у заштити купаца од растућих цена фосилних горива и про-
извело значајне користи по здравље људи.

Индустријски сектори, укључујући и 
енергетски интензивне индустрије
Анализа Комисије показује да би емисије гасова стаклене 
баште у оквиру индустријског сектора могле да буду 
смањене 83–87% до 2050. године. Примена напреднијих 
и енергетски ефикаснијих индустријских процеса и опреме, 
повећање рециклирања, као и технологија за смањење 
осталих емисија, поред емисије CО2 (нпр., емисија азотних 
оксида и метана), могу да дају велики допринос пружањем 
помоћи енергетски интензивним секторима у смањењу 
емисија за половину или више. Пошто решења зависе од 
конкретних сектора, Комисија види потребу за израдом 
посебних мапа пута у сарадњи са релевантним секторима.

Поред тога, примена напреднијих индустријских процеса 
и опреме, издвајања и складиштења угљеника такође ће 
морати да се обави у ширем обиму након 2035. године, 
превасходно за издвајање емисија из индустријских 
процеса (нпр., сектора цемента и челика). За ово ће бити 
потребно више од 10 милијарди евра годишње. У свету 
у коме се доста пажње посвећује ублажавању климатских 
промена неће се јавити проблеми у погледу конкуренције. 
Али, ако главни конкуренти у Европској унији не буду 
размишљали и делали на исти начин, Европска унија 
ће морати да размотри начине за решавање проблема 
повећаних емисија CО2 због ових додатних трошкова. 
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С развојем климатске политике Европске уније, такође се 
јавља потреба за праћењем и анализом утицаја ових мера 
на конкурентност енергетски интензивних индустрија у 
односу на напоре земаља које нису у саставу Европске 
уније, и разматрањем одговарајућих мера зависно од 
потребе. Анализом Комисије потврђују се ранији налази, 
према којима постојеће мере обезбеђују адекватну 
заштиту у постојећим условима, и наглашава примена 
опција за решавање проблема повећања емисије CО2 
утврђених Саопштењем из маја 2010. године, укључујући 
и увођење увоза у Систем за трговину емисијама. Степен 
адекватности постојећих мера заштите стално ће се 
детаљно преиспитивати у односу на напоре које улажу 
земље које нису у саставу Европске уније. Комисија и даље 
остаје на опрезу како би одржала јаку индустријску базу 
у Европској унији. Комисија ће наставити да актуелизује 
списак сектора код којих постоји ризик од повећања 
емисије CО2, на начин предвиђен Директивом Европске 
уније о Систему за трговину емисијама. Јасно је да би 
најбоља заштита од повећања емисије CО2  било ефикасно 
деловање на глобалном нивоу.

Повећање одрживости коришћења земљишта

Анализа Комисије показује да се до 2050. године у 
оквиру сектора пољопривреде може смањити емисија 
осталих гасова између 42 и 49% у поређењу са нивоом 
из 1990. године. Овај сектор је већ постигао значајна 
смањења. У наредне две деценије разумно је очекивати 
да ће се емисије и даље смањивати. Пољопривредна 
политика требало би да се фокусира на опције као што су 
одрживо повећање ефикасности, ефикасније коришћење 
ђубрива, биогасификација органског ђубрива, побољшано 
управљање ђубривом, боља сточна храна, локална 
диверсификација и комерцијализација производње и 
побољшање сточне продуктивности, као и повећање 
користи од екстензивне земљорадње.

Унапређењем пољопривредне и шумске праксе може 
се повећати капацитет овог сектора за складиштење 
и издвајање угљеника у земљишту и шумама. То се, на 
пример, може постићи преко посебних мера усмере-
них ка одржавању пашњака, очувању мочвара и тресе-
тишта, смањењу или нултој обради земљишта, у циљу 
смањења ерозије и омогућавања природног развоја шума. 
Пољопривреда и шумарство такође обезбеђују ресурсе 
биоенергије и индустријске сировине, а овај допринос ће 
се сигурно и даље повећавати.

Елементи наведени у претходном тексту ће се даље раз-
матрати у оквиру нацрта Заједничке политике за сектор 
пољопривреде за 2013. годину, чији позитивни утицаји 
још нису узети у обзир у анализи, као и предстојеће 
саопштење о биоекономији.

После 2030. године, постоји могућност успоравања стопе 
смањења емисије у сектору пољопривреде, делимично 
због повећане пољопривредне производње услед све 
већег пораста светске популације. Међутим, потребно 
је нагласити да је према пројекцијама пољопривреда 
до 2050. године по учешћу у укупним емисијама Европ-
ске уније на трећем месту, односно да се њен удео 

утростручује у односу на тренутно стање. Из тог разлога 
ће се њен значај у погледу климатске политике повећати: 
уколико се не постигне пројектовано смањење емисије у 
оквиру сектора пољопривреде, остали сектори ће морати 
још више да смање своју емисију, што ће имати веома 
високу цену. Сектор земљорадње такође представља 
потенцијални ризик у погледу повећања емисије CО2, 
тако да промене у начинима производње и трговине не 
би требало у дужем временском периоду да наруше гло-
бално смањење емисија. У анализи се такође разматрају 
импликације за сектор пољопривреде и шумарства на свет-
ском нивоу. Године 2050. биће потребно нахранити око 
девет милијарди људи. У исто време, потребно је очувати 
тропске шуме као кључну компоненту за решавање про-
блема климатских промена и очувања светског биодивер-
зитета. Поред тога, очекује се да ће се повећати потражња 
за биоенергијом услед повећања напора на ублажавању 
климатских промена, заједно за повећањем сточне хране, 
дрвне грађе, производње папира и биоиндустрија. Дво-
струки изазови обезбеђивања довољне количине хране на 
глобалном нивоу и активности на ублажавању климатских 
промена морају се заједно решавати. Да би се покриле 
повећане потребе за земљиштем у Европској унији, као и 
на глобалном нивоу, одрживо повећање продуктивности 
преко разноврсних пољопривредних и шумарских система 
(како интензивних, тако и екстензивних) мораће убрзано 
да се настави, не само у земљама у развоју. Сви негативни 
утицаји на друге ресурсе (нпр., воду, земљиште и биоди-
верзитет) захтевају пажљиво управљање. Убрзане климат-
ске промене могу да угрозе ова побољшања продуктив-
ности у свету, где се климатским променама не посвећује 
довољна пажња.

Ово такође подвлачи потребу за посматрањем питања 
коришћења земљишта на холистички начин и решавање 
питања коришћења земљишта, промене намене земљишта 
и шумарства (LULUCF) у оквиру климатске политике Европ-
ске уније. Комисија припрема за другу половину ове године 
иницијативу у том погледу. Поред тога, потребно је поново 
користити и рециклирати производе од дрвета и папира 
ради смањења притиска на земљиште. У анализи су узети 
у обзир глобални трендови усмерени ка већем уделу про-
извода животињског порекла у исхрани. Пожељно је да се 
преокрену постојећи глобални трендови раста отпадака 
од хране, а потрошња преоријентише ка технологијама за 
производњу хране са нижим садржајем угљеника.

4.  Улагање у будућност са ниским 
садржајем угљеника

Велико повећање капиталних улагања

Различити облици извора енергије са ниским садржајем 
угљеника, програми њихове подршке и инфраструк-
тура, укључујући и „паметне“ мреже, пасивне стамбене 
објекте, издвајање и складиштење угљеника, напредне 
индустријске процесе и електрификацију саобраћаја (уз 
технологије за складиштење енергије), представљају 
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кључне компоненте, које почињу да формирају кичму 
ефикасних енергетских и саобраћајних система са ниским 
садржајем угљеника након 2020. године. Ово ће захтевати 
велике и одрживе инвестиције: израчунато је да ће у наред-
них 40 година повећање јавних и приватних инвестиција 
износити просечно око 270 милијарди евра годишње. То 
представља додатне инвестиције од око 1,5% БДП Европ-
ске уније на годишњем нивоу, поврх општих тренутних 
инвестиција, чије је учешће 19% у БДП у 2009. години. 
Овим би се вратили на инвестиционе нивое пре економске 
кризе. Данашње инвестиције ће одредити будућу конку-
рентност економије. У том смислу, интересантно је приме-
тити да је у 2009. години учешће инвестиција у БДП било 
много веће у Кини (48%), Индији (35%) и Кореји (26%), 
што указује на чињеницу да економије у развоју морају 
да повећају своју инфраструктуру, али и на потенцијал за 
велики скок ка конкурентној економији са ниским садржајем 
угљеника.

Ослобађање инвестиционих потенцијала приватног 
сектора и појединачних купаца представља веома велики 
изазов. Иако ће се већина ових додатних инвестиција с 
временом вратити преко мањих рачуна за електричну 
енергију и повећане продуктивности, тржишта обично 
узимају будуће користи са резервом и занемарују дуго-
рочне ризике. Кључно питање је, стога, на који начин поли-
тиком могу да се створе оквирни услови за реализацију ове 
врсте инвестиција, укључујући и преко нових финансијских 
модела. У току спровођења циља у погледу повећања 
енергетске ефикасности за 20%, Комисија ће морати да 
прати утицај нових мера на Систем за трговину емисијама 
да би одржала мере које постоје у оквиру овог система за 
награђивање инвестиција са ниским садржајем угљеника 
и припрему сектора за трговину емисијама за неопходне 
иновације у будућности. У том погледу, потребно је раз-
мотрити одговарајуће мере, укључујући и рекалибрацију 
Система за трговину емисијама, стављањем на страну 
одговарајућег броја одобрења из групе која ће се лицити-
рати у периоду од 2013. до 2020. године, у случају да се 
усвоји одговарајућа политичка одлука. Овим би се такође 
обезбедило да допринос постизању циља у погледу енер-
гетске ефикасности буде исплатив, како за сектор трговине 
емисијама, тако и за остале секторе.

Додатни механизми јавно-приватног финансирања од 
превасходног су значаја за превазилажење иницијалних 
финансијских ризика и препрека готовинским токовима. 
Јавно финансирање преко иновативних финансијских 
инструмената, као што су обртни фондови, повлашћене 
каматне стопе, гаранције, програми за поделу ризика и 
механизми мешања, могу да мобилишу и усмере неоп-
ходне приватне финансије, укључујући и мала и средња 
предузећа и купце. На овај начин, ограничене јавне 
финансије могу да подстакну мноштво инвестиција из 
приватног сектора. Европска инвестициона банка, Европ-
ска банка за обнову и развој, као и наменски фондови 
у следећим Вишегодишњим финансијским оквирима 
требало би да имају одређену улогу у обезбеђивању 
додатних финансијских средстава за енергетски ефикасне 
технологије са ниским садржајем угљеника.

Све веће домаће инвестиције стварају велике могућности 
за повећање продуктивности, додате вредности и 
производње у оквиру читавог низа производних индустрија 
Европске уније (нпр., аутомобилска индустрија, производња 
енергије, индустријска и мрежна опрема, енергетски ефи-
касни грађевински материјали и грађевински сектор), од 
кључног значаја за будући развој и отварање нових радних 
места. Поред смањења емисије гасова стаклене баште, које 
представља најважнију корист од преласка на економију 
са ниским садржајем угљеника, овај прелазак доноси и 
одређени број других битних користи.

Смањење европског рачуна за електричну 
енергију и њене зависности од увоза 
фосилних горива

Узимајући у обзир читав четрдесетогодишњи период, 
процењује се да ће се енергетском ефикасношћу и пре-
ласком на домаће изворе енергије са ниским садржајем 
угљеника смањити и просечни трошкови Европске уније за 
гориво између 175 милијарди и 320 милијарди евра на 
годишњем нивоу. Реална уштеда трошкова зависи од тога 
у којој мери ће се предузимати активности на ублажавању 
климатских промена на глобалном нивоу. У условима гло-
балне иницијативе на ублажавању климатских промена, 
биће потребан мањи увоз фосилних горива у Европску 
унију, а трошкови горива која се и даље буде увозила ће 
се смањити.

У случају да остатак света не почне организовано да 
делује, главна корист напора Европске уније на решавању 
овог проблема биће заштита економије од високих 
цена фосилних горива. Анализа, као и Светски енергет-
ски преглед за 2010. годину Међународне енергетске 
агенције јасно показују да ће пројектоване цене фосилних 
горива заиста бити значајно веће у случају мањих напора 
на ублажавању климатских промена на глобалном нивоу. 
Ово није само дугорочни проблем. Чак и након рецесије у 
западним земљама, цене нафте су два пута веће од оних 
у 2005. години. Међународна енергетска агенција проце-
нила је да је вредност увоза Европске уније порасла за 70 
милијарди долара између 2009. и 2010. године, као и да 
је у блиској будућности могућ и даљи пораст. На основу 
искуства из седамдесетих и раних осамдесетих година, 
нагли пораст цена нафте може да доведе до инфлације, 
повећања трговинског дефицита, смањене конкурентности 
и повећања незапослености.

Године 2050. потрошња примарне енергије Европске 
уније може бити око 30% испод нивоа из 2005. године. 
Користиће се већи степен домаћих извора енергије, 
посебно обновљивих извора. Увоз нафте и гаса би се 
смањио за половину у поређењу са данашњим нивоима, 
уз смањење негативних утицаја потенцијалних наглих 
промена цена нафте и гаса. Без икаквог деловања, вред-
ност увоза нафте и гаса би била удвостручена у поређењу 
са данашњом вредношћу, што би дало разлику од 400 
милијарди евра или више на годишњем нивоу до 2050. 
године, а то је 3 % од данашњег БДП.



31БЕЛА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

Нова радна места

Рана улагања у економију са ниским садржајем угљеника 
стимулисала би постепене структурне промене 
економије и отворила нова радна места у краткорочном 
и средњорочном периоду. Обновљива енергија се добро 
показала када је у питању отварање нових радних места. 
За само пет година, сектор обновљивих извора повећао 
је радну снагу са 230.000 на 550.000. Такође, када 
је у питању грађевински сектор, инвестиције са ниским 
садржајем угљеника нуде веома велике краткорочне 
потенцијале за отварање нових радних места. Европ-
ска унија, са својих 15 милиона запослених, била је при-
лично јако погођена економском кризом. Њен опоравак 
би се могао значајно убрзати улагањем великих напора 
у убрзавање реновирања и изградње енергетски ефи-
касних кућа. План енергетске ефикасности потврђује 
велике потенцијале за отварање нових радних места од 
промовисања инвестиција у ефикаснију опрему.

У дужем временском периоду, отварање и очување радних 
места зависиће од способности Европске уније да постане 
предводница у развоју нових технологија са ниским 
садржајем угљеника путем унапређеног образовања, 
обуке, програма за промовисање прихватљивости нових 
технологија, истраживања, развоја и предузетништва, као 
и повољним оквирним економским условима за улагања. У 
том смислу, Комисија стално наглашава позитивне аспекте 
запошљавања уколико се приход од лицитације емисио-
них одобрења и опорезивање CО2 искористе за смањење 
трошкова запослених, са потенцијалом за повећање 
укупне запослености до 1,5 милиона радних места до 
2020. године. Са што већим искоришћавањем економских 
могућности које обезбеђује економија са ниским садржајем 
угљеника, потреба за обезбеђивањем стручне радне 
снаге, посебно у оквиру грађевинског сектора, техничких 
професија, инжењеринга и истраживања, постаће све већа. 
Ово ће захтевати спровођење специјализоване обуке 
постојеће радне снаге за попуњавање „зелених“ радних 
места, решавање проблема нових вештина и култивисање 
тих вештина у оквиру образовних система. Комисија тре-
нутно ради на процени ефеката „озелењавања“ економије 
на запошљавање, на пример, спровођењем Агенде за 
нове вештине и послове. 

Побољшање квалитета ваздуха  
и здравља људи
Активности на смањењу емисије гасова стаклене баште 
допринеће у великој мери постојећим и планираним 
мерама за побољшање квалитета ваздуха, што ће за 
резултат имати значајно смањење загађења ваздуха. 
Електрификација саобраћаја и проширење јавног 
саобраћаја могу знатно да побољшају квалитет ваздуха 
у европским градовима. Комбиновани ефекат смањења 
емисије гасова стаклене баште и мера на побољшању 
квалитета ваздуха могао би да смањи загађење ваздуха 
за више од 65% у 2030. годину у поређењу са стањем 
у 2005. години. У 2030. години годишњи трошкови кон-
троле традиционалних загађивача ваздуха могли би да 
буду мањи за 10 милијарди евра, а 2050. године могло 
би се годишње уштедети близу 50 милијарди евра. Овим 

мерама би се такође смањио и морталитет, са користима 
процењеним на 17 милијарди евра годишње 2030. 
године и до 38 милијарди евра 2050. године. Поред тога, 
било би побољшано јавно здравље, уз смањење трош-
кова здравствене заштите и штете по екосистеме, усеве, 
материјале и зграде. Ове користи такође ће бити важне у 
светлу свеобухватне ревизије политке Европске уније о 
заштити ваздуха, предвиђене најкасније за 2013. годину, 
чији су циљеви повећање споредних користи од примене 
климатске политике и смањење негативних компромиса.

5. Међународна димензија
Европска унија са нешто више од 10% учешћа у глобалним 
емисијама неће бити у могућности да самостално решава 
проблем климатских промена. Напредак на међународном 
нивоу представља једини начин за решавање проблема 
климатских промена, а Европска унија мора да настави 
да сарађује са својим партнерима. Формулацијом и 
спровођењем амбициозне политике климатских промена у 
току више од једне деценије, Европска унија је отпочела 
сарадњу са великим бројем других земаља. Данашња 
ситуација се фундаментално разликује од оне пред крај 
2008. године, када је Европска унија једнострано усвојила 
свој климатски и енергетски пакет. На Конференцији о 
климатским променама, одржаној у Копенхагену, светски 
лидери су се сагласили да просечна глобална температура 
не би требало да порасте више од 2°C. Данас су се државе 
чије је учешће у глобалној емисији веће од 80% обаве-
зале на примену домаћих циљева на основу Споразума 
из Копенхагена и Споразума из Канкуна. У случају неких 
земаља, примена ових обавеза захтеваће много снажније 
деловање у односу на првобитно предвиђено. Ове кон-
кретне активности, понекад амбициозније од онога на шта 
су државе спремне да се обавежу на међународном нивоу, 
стимулисане су у значајној мери другим домаћим плано-
вима за убрзавање иновација, повећање енергетске сигур-
ности и конкурентности у кључним развојним секторима и 
смањење загађења ваздуха. Одређени број кључних свет-
ских партнера Европе, као што су Кина, Бразил и Кореја, 
решавају ова питања, првобитно преко стимулативних 
програма, а сада све више преко конкретних активности на 
промовисању „економије са ниским садржајем угљеника“. 
Ако би се сада стало, Европа би изгубила своју позицију 
у оквиру највећих производних сектора. Испуњавање 
ових обавеза у наредним годинама представљаће кључни 
корак ка глобализацији политике климатских промена. 
Европска унија би требало да искористи ову могућност 
за учвршћивање сарадње са својим међународним пар-
тнерима, укључујући и рад на постепеном развоју глобал-
них тржишта емисијама CО2 да би се подржали напори 
развијених земаља и земаља у развоју на спровођењу 
развојних стратегија са ниским степеном емисије.

Међутим, брзим испуњењем обавеза утврђених у Копен-
хагену постигао би се само део неопходног смањења. У 
недавном извештају UNEP процењено је да би се потпу-
ним испуњењем ових обавеза достигло само 60% неоп-
ходног смањења емисије до 2020. године. Уколико се не 
предузму јаке мере усмерене против климатских промена, 
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температура може порасти за више од 2°C и пре 2050. 
године и више од 4ºC до 2100. године. Да би се избегао 
овакав сценарио, наука нам каже да је до 2050. године 
потребно смањити глобалну емисију гасова стаклене 
баште за најмање 50% у поређењу са нивоом из 1990. 
године. Израдом овог Плана пута, Европска унија пре-
узима нову иницијативу за стимулисање међународних 
преговора у периоду пре одржавања конференције о кли-
матским променама у Дурбану. У том смислу, Мапа пута 
представља интегрални део шире стратегије за испуњење 
циља у погледу задржавања повећања просечне глобалне 
температуре испод 2ºC у поређењу са прединдустријским 
нивоима. У сарадњи са својим партнерима, Европска унија 
треба да примени свеобухватан приступ интензивирању 
билатералних и мултилатералних ангажмана у вези са 
широким спектром аспеката у оквиру различитих сектора 
који имају везе са климатском политиком.

6. Закључци
Детаљна анализа Комисије о исплативим начинима за 
смањење емисија гасова стаклене баште до 2050. године 
произвела је одређени број важних резултата. Да би се 
ускладила са општим циљем у погледу смањења емисије 
гасова стаклене баште између 80 и 95% до 2050. године, 
у Мапи пута се наводи да ће исплатив и постепени пре-
лазак захтевати смањење домаће емисије гасова стаклене 
баште за 40% до 2030. године у поређењу са нивоом из 
1990. године, и 80% до 2050. године. На основу оног што 
је већ постигнуто, Европска унија мора да почне да ради 
на изради одговарајућих стратегија усмерених ка овом 
циљу, а све државе чланице би ускоро требало да развију 
сличне мапе пута за смањење емисије CО2 уколико то већ 
нису урадиле. Комисија је спремна да обезбеди неопходна 
средства и политике.

На другом месту, анализа такође показује да ће постојећом 
политиком Европска унија постигнути циљ од 20% 
смањења емисије гасова стаклене баште на домаћем 
нивоу до 2020. године. Уколико ревидирани План енер-
гетске ефикасности буде у потпуности и ефикасно спро-
веден у погледу испуњења циља повећања енергетске 
ефикасности за 20%, ово би омогућило Европској унији 

да постигне чак и боље резултате када је реч о циљу за 
смањење постојеће емисије за 20%, односно постигла би 
смањење од 25%. Ово саопштење нема сврху да дефи-
нише нове циљеве за 2020. годину, нити утиче на понуду 
Европске уније у међународним преговорима за смањење 
емисије за 30% до 2020. године, уколико се створе 
услови. Ова дискусија се наставља на основу Саопштења 
Комисије од 26. маја 2010. године.

На трећем месту, поред тога што смањује претњу од 
опасних климатских промена, што је део амбициозних 
глобалних напора, велико смањење емисије Европске 
уније има и потенцијал за остваривање користи у облику 
смањења увоза фосилних горива и побољшања квали-
тета ваздуха и јавног здравља. На четвртом месту, Мапа 
пута даје одређене опсеге за смањење емисије за 2030. 
и 2050. годину који се односе на кључне секторе. Да 
би се постигле ове циљне вредности на што је могуће 
исплативији начин, и да би се повећале користи за про-
изводну индустрију Европске уније, од превасходног је 
значаја спровођење Стратешког плана развоја енергетске 
технологије. Имајући у виду важне импликације тржишта 
рада, Агенда за нове вештине и послове такође ће морати 
да пружи подршку у процесу транзиције.

Комисија намерава да искористи Мапу пута као основу за 
развој посебних иницијатива и мапа пута за овај сектор, 
као што су Мапа пута за сектор енергетике за период до 
2050. године и Бела књига за сектор саобраћаја. Комисија 
ће иницирати одговарајући дијалог у оквиру сектора. 
Комисија ће наставити да промовише Систем за трго-
вину емисијама Европске уније, као кључни инструмент 
за покретање инвестиција којима се постиже смањење 
емисије CО2 на исплатив начин. Такође ће наставити да 
прати ризике повећања емисије CО2 како би осигурала 
равноправну утакмицу за све у оквиру сектора. Као део 
развоја следећег Вишегодишњег финансијског оквира 
такође ће се испитати начин на који финансијска средства 
Европске уније могу да пруже подршку инструментима и 
инвестицијама неопходним за промовисање преласка 
на економију са ниским садржајем угљеника, узимајући у 
обзир особености сектора, држава и региона.

Шта ово значи за енергетску политику? Који је пут изабран?
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Мапа пута за обновљиву енергију (2007)
Обновљива енергија у 21. веку: изградња одрживије будућности

1. Увод
Европска унија и свет налазе се на раскрсници када је реч о 
будућности енергије. Климатске промене, повећана завис-
ност од нафте и осталих фосилних горива, пораст увоза 
и енергетских трошкова чине наша друштва и економије 
рањивим. Ови изазови захтевају свеобухватан и амбицио-
зан одговор.

У оквиру сложене слике енергетске политике, сектор 
обновљивих извора енергије представља онај енергетски 
сегмент који се истиче у смислу могућности за смањење 
емисија гасова стаклене баште и загађења, искоришћавања 
локалних и децентрализованих енергетских ресурса, и 
стимулације високотехнолошких индустрија светске класе. 
Европска унија има убедљиве разлоге за успостављање 
оквира којима се омогућава промовисање обновљивих 
извора енергије. Они су углавном домаћи, не ослањају се 
на одређене пројекције будуће расположивости горива, а 
њихова претежно децентрализована природа чини наша 
друштва мање рањивим. Из тога разлога неоспорно је да 
обновљива енергија представља кључни елемент одрживе 
будућности.

На седници одржаној у марту 2006. године, Европски савет 
позвао је на вођство Европске уније у области обновљивих 
извора енергије и затражио од Европске комисије да 
обави анализу начина даље промоције обновљивих 
извора енергије у дужем временском периоду, на пример, 
повећањем удела њихове бруто потрошње на копну за 
15% до 2015. године. Европски парламент је великом 
већином позвао на спровођење циља од 25% учешћа 
обновљивих извора енергије у целокупној потрошњи 
енергије Европске уније до 2020. године.

Овом Мапом пута, као саставном делу Стратешке ревизије 
сектора енергетике Европске уније, утврђује се дуго-
рочна визија за обновљиве изворе енергије у Европској 
унији. Предлаже се да Европска унија дефинише обаве-
зан (правно обавезујући) циљ у погледу повећања удела 
обновљивих извора енергије у потрошњи енергије Европ-
ске уније за 20% до 2020. године, објашњава због чега 
је то неопходно и утврђује путања за већу интеграцију 
обновљивих извора енергије у енергетску политику Европ-
ске уније и тржиште. Поред тога, предлажу се нови закон-
ски оквири за промовисање и коришћење обновљиве 
енергије у Европској унији. На том путу обезбедиће се 
дугорочна стабилност пословне заједнице, која је неоп-
ходна за доношење рационалних инвестиционих одлука у 
оквиру сектора обновљиве енергије, чиме ће се Европска 
унија усмерити према чистијој, сигурнијој и конкурентнијој 
енергетској будућности. Утврђени циљеви се једино 
могу постићи значајним повећањем учешћа обновљивих 

извора енергије у оквиру сектора електроенергетике 
и саобраћаја, као и у оквиру сектора грејања и хлађења 
свих држава чланица. Изазов је огроман, али предложени 
циљ се може постићи одлучним и усклађеним напорима 
на свим нивоима власти, под претпоставком да енергетска 
индустрија узме потпуно учешће у овом подухвату.

Постизање циља произвешће велику уштеду у емисији 
гасова стаклене баште, смањиће годишњу потрошњу 
фосилних горива за преко 250 Мtoe до 2020. године, од 
чега би приближно 200 Мtoe било из увоза, и подстаћи 
развој нових технологија и европских привреда. Додатни 
трошак ових користи износиће у просеку између 10 и 18 
милијарди евра годишње у периоду од 2005. до 2020. 
године, зависно од цена енергије. У прошлости је изу-
зетно много средстава уложено у конвенционалне изворе 
енергије, посебно угаљ и нуклеарну енергију, што је било 
омогућено повољним законским оквирима. Али, сада је 
дошло време да се исто уради и за обновљиве изворе 
енергије.

Спровођење амбициозне енергетске политике Европе, 
укључујући и снажније и амбициозније промовисање 
обновљивих извора енергије захтеваће промене у поли-
тици. То повлачи за собом акцију на свим политичким 
нивоима и нивоима одлучивања. Мапом пута утврђени су 
оквири за ову врсту акције.

2. Тренутно учешће обновљивих 
извора енергије

Године 1997. Европска унија је започела активности 
на постизању циља од 12% удела обновљивих извора 
енергије у бруто копненој потрошњи до 2010. године, што 
представља удвостручење учешћа обновљивих извора 
енергије у поређењу са 1997. годином. Од тада, удео 
обновљивих извора енергије порастао је за 55% у апсо-
лутном смислу.

И поред овог напретка, тренутне пројекције показују да 
циљ од 12% неће бити испуњен. Мало је вероватно да 
ће Европска унија постићи учешће обновљивих извора 
енергије које прелази 10% до 2010. године.

За ово постоји неколико разлога. Иако се трошкови већине 
обновљивих извора енергије смањују – у одређеним 
случајевима и у изузетно великој мери – са тренутним 
стањем развоја енергетског тржишта, обновљиви извори 
енергије често неће бити краткорочно најјефтинија опција. 
Пропуст да се на систематичан начин укључе спољашњи 
трошкови у тржишне цене посебно даје економски 
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неоправдану предност фосилним горивима у односу на 
обновљиве изворе енергије.

Постоје и други важни разлози због којих Европска унија 
неће испунити своје циљеве за обновљиву енергију. 
Сложеност, новост и децентрализована природа већине 
апликација обновљивих извора енергије производе 
многобројне административне проблеме. Они обухватају 
нејасне и обесхрабрујуће поступке одобрења за фазе 
планирања, изградње и рада система, разлике у стан-
дардима и сертификацији и некомпатибилне програме 
испитивања технологија обновљиве енергије. Исто тако, 
има много примера неразумљивих и дискриминишућих 
правила за приступ мрежи и општег недостатка 
информација на свим нивоима укључујући и информација 
за снабдеваче, купце и оне који уграђују ову врсту 
технологије. Сви ови фактори допринели су неадекватном 
развоју сектора обновљивих извора енергије.

Досадашњи развој углавном обухвата спорадичан и изу-
зетно неравномеран напредак на нивоу Европске уније, 
што указује да националне политике нису биле адекватне 

да би се постигао циљ Европске уније. Иако су усвојене 
амбициозне политике, на основу којих се обезбеђује 
сигурност инвеститора у неким државама чланицама, 
националне политике су се показале рањивим на промену 
политичких приоритета. Одсуство правно обавезујућих 
циљева за обновљиву енергију на нивоу Европске уније, 
релативно слаби регулаторни оквири Европске уније 
за коришћење обновљивих извора енергије у сектору 
саобраћаја, и потпуно одсуство правних оквира у оквиру 
сектора грејања и хлађења, указују на то да је напредак у 
великој мери резултат напора неколико посвећених држава 
чланица. Једино је значајан напредак начињен у оквиру 
сектора енергетике на основу Директиве о производњи 
електричне енергије из обновљивих извора енергије, 
усвојене 2001. године, пошто ће дефинисани циљеви 
ускоро бити испуњени.  Разлике у режимима за електричну 
енергију, биогорива и грејање и хлађење успостављеним 
на нивоу Европске уније виде се у развоју ова три сектора: 
јасан раст у оквиру сектора електроенергетике, недавни 
почетак солидног раста у сектору биогорива и спора стопа 
раста у оквиру сектора грејања и хлађења.

Потребно је нагласити, као додатно објашњење, да је 
раст енергетске ефикасности испод очекиваног и да је 
из тог разлога целокупна потрошња енергије већа од 
очекиване. Стога је неопходно значајно веће учешће 
обновљивих извора енергије да би се постигао циљ од 
12%, који представља проценат у укупној потрошњи 
енергије (за разлику од учешћа у целокупној производњи 
енергије). Поред тога, услед чињенице да се циљ од 12% 
изражава као проценат примарне енергије, кажњава се 
учешће енергије ветра, сектора у оквиру којег је дошло 
до највећег раста у току релевантног периода. Детаљнији 
подаци о ситуацији у различитим секторима дати су у 
наредном тексту.

2.1. Електрична енергија

У складу са Директивом 2001/77/ЕК, све државе чланице 
усвојиле су националне циљеве у погледу удела потрошње 
електричне енергије произведене из обновљивих извора 
енергије. Уколико све државе чланице испуне своје нацио-
налне циљеве, до 2010. године потрошња електричне 
енергије произведене из обновљивих извора износиће 
21% на нивоу Европске уније. Са постојећом политиком 
и напорима, уколико не дође до промене тренутних трен-
дова, Европска унија ће највероватније достићи цифру од 
19% до 2010. 

Иако се ово може узети као делимичан успех, Европ-
ска унија ће се без обзира на то приближити свом циљу 

Учешће обновљиве енергије (сектори електроенергетике, саобраћаја и грејања)  
између 1994– 2004. године (Mtoe)
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Производња електричне енергије из обновљивих извора без хидроенергије у ЕУ-25 (1990-2005)

Девет држава чланица су сада у потпуности на правом 
путу да достигну своје циљеве, а неке од њих ће и раније 
постићи циљ. Енергија ветра је посебно имала добар 
напредак и превазишла је циљ од 40 GW до 2010. године 
пет година пре рока. Електрична енергија из биомасе је са 
7% годишњег раста у прошлом периоду прешла на 13% 
2003. године и 23% 2005. године. Учешће биомасе у 
2005. години било је 70 ТWh, што је уштеда од 35 Мt CО2 

и 14,5 Мtoe мање потрошње фосилних горива.

Без обзира на остварни напредак, ово није време за само-
хвалу. Већина држава чланица још увек значајно заостаје 
у напорима за постизање договорених циљева. Потребно 
је уложити много веће напоре.

2.2. Биогориво

Биогориво представља једину велику замену за нафту 
и дизел у сектору саобраћаја. Имајући у виду неизвесну 
ситуацију у погледу сигурности испоруке нафте (а самим 
тим и сектора саобраћаја), 2003. године Европска унија 
је усвојила Директиву о биогориву (2003/30/ЕК), на 
основу које је дефинисан циљ повећања како производње, 
тако и потрошње биогорива у Европској унији. Од тада је 
Комисија установила свеобухватну стратегију за развој 
сектора биогорива.

Директивом о биогориву утврђена је референтна вред-
ност удела биогорива од 2% у потрошњи нафте и дизела 
у 2005. години и 5,75% у 2010. години. Ове вредности 
треба упоредити с њиховим уделом од 0,5% у 2003. 
години. Индикативни циљеви које су дефинисале државе 
чланице за 2005. годину били су мање амбициозни од 
утврђеног учешћа за Европску унију од 1,4%. Учешће које 
је постигнуто било је чак и ниже, односно 1%. Напредак 
је неравномеран, а само три државе чланице достигле су 
учешће од више од 1%. Учешће једне државе чланице, 
Немачке, износило је две трећине укупне потрошње 
Европске уније.

Поред фактора трошкова, постоје и три главна разлога за 
спори напредак у овом сектору. Први, у већини држава 
чланица нису уведени адекватни системи подршке. Други, 
испоручиоци горива нису били спремни да користе биое-
танол (чије је учешће у укупној потрошњи биогорива изно-
сило само 20%) зато што већ имају вишак нафте, а мешање 
биоетанола са нафтом само још више погоршава ствари. 
Трећи, законски оквири Европске уније за биогориво нису 
довољно развијени, посебно када је у питању потреба да 
државе чланице спроведу своје циљеве у дела.

Државе чланице треба 2007. године да усвоје нацио-
налне индикативне циљеве за 2010. годину. Неке су то 
већ и урадиле. Већина је применила референтну вредност 
дефинисану директивом (5,75% учешћа). Без обзира на то, 
узимајући у обзир ове разлике у циљевима које су државе 
чланице објавиле за 2005. годину и мало учешће које су 
многе од њих постигле, циљ дефинисан за 2010. годину 
вероватно неће бити испуњен са постојећом политиком.

Са становишта трговине, Европска унија одржава значајну 
заштиту над увозом одређених типова биогорива, пре-
васходно етанола са нивоом заштита тарифа од око 45% 
ad valorem. Увозне царине на остале типове биогорива 
– биодизел и биљно уље – много су мање (између 0 и 
5%). Уколико се покаже да је испорука биогорива у Европ-
ску унију ограничена, Европска унија би требало да буде 
спремна да преиспита да ли повећан приступ тржишту 
може да буде једно од решења за пружање помоћи развоју 
тржишта. У сваком случају, главни изазов политике Европ-
ске уније у погледу трговине јесте проналажење начина 
за промовисање међународног извоза биогорива, који 
несумњиво доприноси смањењу емисије гасова стаклене 
баште и спречавању уништења прашума. У том погледу, 
један од могућих начина за постизање напретка могли би да 
буду програми сертификације израђени у сарадњи са трго-
винским партнерима или произвођачима, поред програма 
подстицаја/подршке описаног у делу 3.5 у даљем тексту. 
Но, ову је опцију потребно додатно преиспитати. 

за обновљиву електричну енергију до 2010. године. Од 
последњег извештаја Комисије, урађеног пре две године, 

учешће обновљиве електричне енергије (без хидроелек-
трана) повећало се за 50%.
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2.3. Грејање и хлађење

Учешће сектора грејања и хлађења износи око 50% у 
укупној финалној потрошњи енергије Европске уније. 
Поред тога, потенцијали за коришћење обновљивих 
извора енергије у оквиру овог сектора су у великој мери 
исплативи, посебно када је реч о биомаси, соларној и 
геотермалној енергији. Међутим, с обзиром на то да је 
учешће обновљивих извора енергије у укупној потрошњи 
енергије за потребе грејања и хлађења тренутно мање 
од 10%, може се рећи да је овај потенцијал веома мало 
искоришћен. 

Заједница до сада није усвојила било какву законску регу-
лативу којом се промовише грејање и хлађење на основу 
обновљивих извора енергије. Међутим, дефинисањем 
општег циља од 12% за обновљиве изворе енергије 
1997. године имплицитно је установљен и циљ за 
сектор грејања и хлађења у погледу оквирног повећања 
са 40 Мtoe у 1997. години на 80 Мtoe у 2010. години. 
Док се Директивом о промовисању когенерације (ТЕ-ТО 
директива) и Директивом о енергетском учинку зграда 
промовише ефикасно грејање, коришћење обновљивих 
извора енергије за грејање споро напредује. Биомаса 
као обновљиви извор има највеће учешће у потрошњи 
енергије за потребе грејања, с највећим уделом огрев-
ног дрвета. С друге стране, коришћење ефикасних пећи 
и котлова на дрва и ТЕ-ТО на биомасу (индустријска упо-
треба) забележило је веома мали пораст, упркос њиховом 
потенцијалу за смањење емисије. Неколико европских 
земаља промовисало је са одређеним успехом и друге 
типове обновљивог грејања. Шведска, Мађарска, Фран-
цуска и Немачка највише користе геотермалну енергију у 
Европи; Мађарска и Италија воде у погледу геотермалних 
апликација, које користе малу количину енергије. Шведска 
има највећи број топлотних пумпи. Соларна топлотна 
енергија заживела је у Немачкој, Грчкој, Аустрији и Кипру. 
На основу овога је могуће видети да се политике и пракса 
знатно разликују на нивоу Европске уније. Поред тога, не 
постоји координисани приступ нити кохерентно европско 
тржиште за ове технологије, као ни конзистентни меха-
низми подршке. Као резултат инерције у оквиру сектора 
грејања и хлађења, чак и у случају неких најконкурентнијих 
технологија, недостатка одговарајуће политике и циљева 
и немогућности за уклањање административних баријера 
и пружање правих информација купцима о расположивим 
технологијама и неадекватним дистрибутивним каналима 
остварен је веома мали напредак у овом сектору. Као 
последица тога, учешће које је сектор грејања требало да 
обезбеди у постизању општег циља удела обновљивих 
извора од 12% у 2010. години није остварено.

2.4. Општи напредак у испуњавању циљева 
за обновљиву енергију

Циљно учешће обновљивих извора енергије у укупној 
потрошњи енергије Европске уније до 2010. године од 
12% највероватније неће бити испуњено. На основу 
тренутних трендова, Европска унија неће прећи 10% до 
2010. године. Ово се једино може узети као неуспех поли-
тике и као резултат неспособности или немогућности да се 

пружи подршка политичким одлукама преко политичких и 
економских подстицаја. Поред тога, напредак је углавном 
остварен захваљујући напорима релативно малог броја 
држава чланица. 

Европска унија остварила је највећи напредак у оквиру 
сектора електроенергетике. У овој делатности Европска 
унија ће највероватније остварити учешће од 19% до 
2010. године на основу политика и мера које су тренутно 
на снази. Међутим, напредак није уједначен широм Европ-
ске уније, а државе чланице са стабилним регулаторним 
оквирима остварују најбоље резултате. Када је реч о биого-
ривима која се користе у оквиру сектора саобраћаја, дошло 
је до одређеног напретка, посебно од усвајања Дирек-
тиве, али овај напредак није довољан за испуњавање 
усвојених циљева. Што се тиче коришћења обновљивих 
извора енергије за грејање и хлађење, скоро да није било 
никаквог напретка од деведесетих година.

3. Пут напред
Да би обновљиви извори енергије постали одскочна даска 
за постизање двоструког циља у погледу повећања сигур-
ности снабдевања и смањења емисије гасова стаклене 
баште, јасно је да је потребно променити начин на који 
Европска унија промовише обновљиве изворе енергије. 
Неопходно је појачање и проширење постојећих закон-
ских оквира Европске уније. Посебно је важно обезбе-
дити да све државе чланице предузму неопходне мере за 
повећање удела обновљивих извора енергије у њиховом 
енергетском миксу. Индустрија, државе чланице, Европски 
савет и Европски парламент позвали су на повећање улоге 
обновљивих извора енергије, као што је већ напоменуто у 
уводу. У овом поглављу истражује се на који начин би се то 
могло постићи.

3.1. Начела

На основу стеченог искуства, потребно је установити 
одређени број кључних начела за будуће оквире поли-
тике обновљивих извора енергије. Имајући у виду потребу 
за значајним повећањем учешћа обновљивих извора 
енергије у енергетском миксу Европске уније, Комисија 
сматра да оквири ове врсте морају:

 – бити засновани на дугорочним обавезним циљевима и 
стабилности политичких оквира,

 – обухватити повећану флексибилност код одређивања 
циљева у оквиру различитих сектора,

 – бити свеобухватни, посебно када су у питању грејање 
и хлађење,

 – омогућити остваривање сталних напора за уклањање 
непотребних баријера за увођење обновљиве енергије,

 – узети у обзир аспекте заштите животне средине и 
социјалне аспекте,

 – обезбедити исплативост политика, и
 – бити компатибилни са унутрашњим енергетским 

тржиштем.
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3.2. Општи циљ Европске уније

Политика обновљивих извора енергије представља камен 
темељац целокупне политике Европске уније за смањење 
емисије CО2. Још од деведесетих година Европска унија 
је предузела различите мере усмерене ка промовисању 
обновљиве енергије у облику технолошких програма или 
посебних иницијатива. Мере су усвојене у облику циљева, 
било у оквиру политичког контекста, као што је циљно 
учешће обновљивих извора енергије од 12% из 1997. 
године, или у оквиру законских прописа за појединачне 
секторе, као што су директиве за биогориво и обновљиву 
електричну енергију, које такође обезбеђују одређени 
број мера усмерених ка постизању задатих циљева. 
У многим привредним секторима, циљеви се користе 
за обезбеђивање јасноће и стабилности индустрије и 
омогућавање планирања и инвестиција са већим степеном 
сигурности. Испуњавање циљева на европском нивоу само 
повећава овај стабилизујући утицај: политика Европске 
уније у суштини обухвата дуже временске оквире и избе-
гава дестабилизујући ефекат краткорочних домаћих поли-
тичких промена. Циљеви се морају јасно дефинисати, усме-
рити и учинити обавезујућим да би били ефикасни. Циљ од 
„12% учешћа обновљивих извора енергије“ представља 
добар практичан циљ, али се показао недовољним за 
развој сектора обновљивих извора енергије. Комисија 
верује да је општи правно обавезујући циљ Европске уније 
од 20% учешћа обновљивих извора енергије у бруто 
копненој потрошњи до 2020. године оправдан и пожељан. 
Овако учешће је у потпуности усклађено са амбицијама 
Европског савета и Европског парламента.

3.3. Циљ за биогориво

Цена биогорива је већа него осталих облика обновљиве 
енергије. Али, биогориво је тренутно једини облик 
обновљиве енергије који може да реши проблеме са 
енергијом у оквиру сектора саобраћаја, укључујући и скоро 
потпуну зависност од нафте и чињеницу да је смањење 
емисије гасова стаклене баште нарочито тешко спрове-
сти у овом сектору. Из тог разлога, Комисија предлаже 
укључивање, у нови оквир, правнообавезујуће минималне 
циљеве за биогориво. Неопходно је да се у овом тре-
нутку јасно дефинишу циљеви, зато што ће произвођачи 
ускоро почети да пројектују возила која ће бити на путе-
вима 2020. године, а која ће морати да користе ова горива. 
Минимални циљ за биогориво за 2020. годину требало би, 
на основу конзервативних претпоставки у погледу распо-
ложивости одрживо произведених сировина, аутомотора 
и технологија за производњу горива утврдити на 10% 
од укупне потрошње бензина и дизела у оквиру сектора 
саобраћаја. Да би се обезбедила несметана реализација 
овог циља, Комисија истовремено планира да предложи 
и одговарајуће измене Директиве о квалитету горива 
(98/70/ЕК) и да укључи и начине за постизање дефиниса-
ног учешћа биогорива.

3.4.  Национални циљеви и акциони 
планови; спровођење политике у пракси

Имајући у виду да се мере подршке за обновљиве изворе 
енергије углавном обезбеђују на националном нивоу, 
општи циљ Европске уније ће морати да буде пресли-
кан у обавезујуће националне циљеве. Код одређивања 
учешћа сваке државе чланице у постизању циља Европ-
ске уније мораће да се узме у обзир различитост нацио-
налних околности. Државе чланице би требало да буду 
флексибилне у промовисању обновљивих енергија које 
највише одговарају њиховом специфичном потенцијалу 
и приоритетима. Прецизан начин на који државе чланице 
планирају да испуне своје циљеве требало би да буде 
дефинисан националним акционим плановима, који се 
достављају Комисији. Ови акциони планови требало би 
да садрже циљеве и мере сектора којима се постиже 
испуњавање усаглашених општих националних циљева, 
који указују на значајан напредак у односу на циљеве 
договорене за 2010. годину. Код спровођења национал-
них циљева у пракси, државе чланице мораће да дефи-
нишу сопствене циљеве за електричну енергију, биого-
рива и грејање и хлађење, које ће верификовати Комисија 
како би се осигурало испуњење општег циља. Предлози 
законских аката који се односе на општи циљ и минимални 
циљ за биогорива, заједно са одредбама за омогућавање 
већег коришћења обновљивих извора енергије у ова три 
сектора, укључујући и неопходне механизме за праћење, 
биће усвојени 2007. године. Овај процес би требало да 
обезбеди равноправно постизање општег циља Европске 
уније и да јасно ојача постојеће политичке и правне оквире.

„Како да то постигнемо?

Учешће обновљиве енергије у општој потрошњи енергије 
све више расте, али изузетно споро. Након пажљивог 
испитивања оправданости и техничко-економског 
потенцијала укључујући и поделе варијанти по подсек-
торима обновљивих извора енергије, Комисија је дошла 
до закључка да је општи циљ од 20% учешћа обновљиве 
енергије у енергетском миксу Европске уније могућ и неоп-
ходан. Испуњавање овог циља захтеваће огроман раст 
сва три сектора обновљивих извора енергије, што је 
изводљиво.

Производња електричне енергије из обновљивих извора 
може да се повећа са постојећих 15% на око 34% у 
укупној потрошњи електричне енергије у 2020. години. 
Учешће ветра може бити 12% у укупној производњи елек-
тричне енергије Европске уније до 2020. године. Помор-
ске инсталације ће највероватније представљати једну 
трећину у овом проценту. Ово је такође изводљиво, 
пошто, на пример, ветар тренутно покрива 18% 
потрошње електричне енергије у Данској. У Шпанији и 
Немачкој 8% и 6%. Учешће сектора биомасе може такође 
значајно да порасте коришћењем дрвне масе, енергет-
ских усева и биоотпада у електранама. Преостале нове 
технологије, односно фотонапонске ћелије (PV), соларна 
топлотна енергија, енергија плиме и осеке развијаће се 
брже са смањењем трошкова њиховог развоја. Очекује се, 
на пример, да ће трошкови фотонапонске технологије 
пасти за 50% до 2020. године. Илустрација пројекција 
за сектор електроенергетике дата је у анексу. Да би се 
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испунио општи циљ за 2020. годину, учешће обновљивих 
извора у сектору грејања и хлађења требало би да 
се удвостручи, у поређењу са постојећим учешћем од 
9%. Биомаса би могла да буде одговорна за највећи део 
пораста, што би укључивало ефикасније кућне системе и 
високоефикасне соларне инсталације. Шведска, на пример, 
има преко 185.000 уграђених геотермалних топлотних 
пумпи, што представља половину од уграђеног броја у 
Европи. Уколико би остатак Европске уније пратио ову 
стопу инсталације, геотермални извори би обезбедили 
додатних 15 Мtoe у Европи. Слично томе, учешће солар-
них топлотних инсталација у Немачкој и Аустрији могло 
би да буде 12 Мtoe. Другим речима, велики део циљева 
може се достићи применом постојеће најбоље праксе. 
Илустрација пројекција за сектор грејања и хлађења дата 
је у анексу.

Учешће биогорива може бити 43 Мtoe, што је 14% 
тржишта транспортних горива. Овом расту би могли 
допринети како биоетанол (чије учешће у Шведској већ 
износи 4% тржишта бензина и у Бразилу, светском 
лидеру, више од 20%), тако и биодизел, чије је учешће 
у Немачкој, која је светски лидер, већ достигло 6% 
тржишта дизела. Домаће житарице и тропска шећерна 
трска представљале би главну сировину за биоетанол, 
након чега долази целулозни етанол, који се добија од 
трске и отпадака. Уље уљане репице, домаће и из увоза, 
остало би главна сировина биодизела, заједно са мањом 
количином сојиног и палминог уља и касније биогоривима 
друге генерације, односно, Fischer-Tropsch дизела који се 
углавном производи из дрвне масе.“

3.5. Промотивна политика и пратеће мере

Поред законских мера чији је преглед дат у претходном 
тексту и њихове примене у државама чланицама, Комисија 
ће такође предузети и следеће активности:

 – предложити ојачање законских одредби за уклањање 
неоправданих препрека интеграцији обновљивих 
извора енергије у енергетски систем Европске 
уније. Потребно је такође поједноставити услове за 
прикључење на мрежу и њено проширење. Неке државе 
чланице имају читав низ процедура за добијање 
дозвола које се морају испоштовати да би се почела 
изградња обновљивих енергетских система. Све се 
ово мора смањити. Правилници о изградњи обично 
игноришу обновљиву енергију. Бирократске проце-
дуре за иновативна мала и средња предузећа морају 
бити елиминисане. Ради тога, Комисија ће наставити да 
строго примењује Директиву о обновљивим изворима 
енергије;

 – предложити увођење законских прописа за отклањање 
препрека повећању коришћења обновљивих извора 
енергије у оквиру сектора грејања и хлађења 
укључујући и административне препреке, неадекватне 
дистрибутивне канале, неодговарајуће правилнике о 
изградњи и недостатак информација о тржишту;

 – предузети даље активности на побољшању 
функционисања унутрашњег тржишта електричне 
енергије узимајући у обзир развој обновљивих извора 

енергије. Повећана транспарентност, раздвајање, 
већи капацитет интерконекција, заједно повећавају 
могућности за улазак иновативних технологија које 
користе обновљиве изворе енергије на тржиште;

 – преиспитати, у току 2007. године, ситуацију у погледу 
система подршке за обновљиве изворе енергије 
држава чланица ради процене њиховог учинка и 
потребе за предлагањем програма усклађивања за 
обновљиве изворе енергије у контексту унутрашњег 
тржишта електричне енергије Европске уније. Иако 
ће можда национални програми за производњу елек-
тричне енергије из обновљивих извора енергије и даље 
бити неопходни у прелазном периоду док унутрашње 
тржиште не постане у потпуности оперативно, усагла-
шени програми подршке треба да представљају дуго-
рочни циљ;

 – промовисати предлог система подстицаја/подршке 
за биогорива, којима се, на пример, обесхрабрује 
конверзија земљишта са високом вредношћу био-
диверзитета за потребе узгајања сировина за био-
гориво; обесхрабрује коришћење лоших система за 
производњу биогорива и охрабрује коришћење произ-
водних процеса друге генерације;

 – наставити да промовише коришћење обновљивих 
извора енергије у јавним набавкама за чисту енергију, 
посебно када је у питању сектор саобраћаја;

 – наставити да примењује уравнотежени приступ у 
текућим преговорима за слободну трговину са држа-
вама/регионима који производе етанол, уз поштовање 
интереса домаћих произвођача и трговинских партнера 
Европске уније, имајући у виду све већу потражњу за 
биогоривима;

 – наставити да тесно сарађује са операторима мреже, 
европским енергетским регулаторима и сектором 
обновљивих извора енергије да би се омогућила 
боља интеграција обновљивих извора енергије 
у преносну мрежу, уз посвећивање посебне пажње 
специфичним захтевима у погледу већег коришћења 
енергије ветра на мору, посебно када су у питању 
прекограничне конекције. Требало би преиспитати 
могућности које пружа TEN-E програм, а такође и 
радити на започињању европске супер мреже на мору; 

 – у потпуности искористити могућности које нуде 
финансијски инструменти Заједнице – превасходно 
структурни и кохезиони фондови, фондови сеоског 
развоја, и финансијска подршка која се обезбеђује 
преко програма међународне сарадње Заједнице 
за пружање подршке развоју обновљивих извора 
енергије у Европи и изван ње;

 – наставити да промовише размена најбоље праксе 
обновљивих извора енергије, коришћењем разли-
читих информација и платформи за расправу, као 
што је постојећи Амстердамски форум. У контексту 
иницијативе Комисије Региони за економску промену, 
Комисија ће такође успоставити мрежу региона и 
градова за стимулисање размене најбоље праксе 
одрживог коришћења енергије;

 – наставити да ради на интернализацији спољашњих 
трошкова конвенционалне фосилне енергије (између 
осталог, преко опорезивања енергије);
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 – искоришћавати све могућности које нуди обновљива 
енергија преко акција усмерених ка резултатима 
предстојећег европског стратешког плана за 
енергетску технологију (SET План);

 – промовисати коришћење обновљивих извора енергије 
у својој спољашњој енергетској политици и давати 
предност могућностима за одрживи развој у земљама 
у развоју;

 – у потпуности примењивати Акциони план за биомасу, 
који је Комисија усвојила у децембру 2005. године. 
Биомаса има изузетно велики потенцијал и нуди 
велике користи за политику Комисије која се односи на 
остале секторе;

 – наставити да примењује Програм интелигентне 
енергије за Европу да би се премостио јаз између 
успешне демонстрације иновативних технологија и 
ефикасног уласка на тржиште ради њихове масовне 
примене и стимулисања инвестиција великог обима 
широм Европе у нове и ефикасне технологије, као и да 
би се обновљивој енергији дао највећи приоритет у 
сталним напорима за повећање коришћења програма 
технолошког истраживања и развоја Европске 
уније за пружање подршке енергетским технологијама 
са нултим или ниским садржајем угљеника уз истовре-
мено остваривање сарадње са државама чланицама 
које спроводе сличне активности.

Поред ових иницијатива Комисије, потребно је нагласити 
да државе чланице, регионални и локални органи власти 
морају дати значајан допринос повећању коришћења 
обновљивих извора енергије. Тренутно, државе чланице 
користе различита средства за промовисање обновљивих 
извора енергије, укључујући и feed-in тарифе, системе 
премија, „зелене“ сертификате, пореске олакшице, обавезе 
утврђене за испоручиоце горива, политику јавних набавки 
и технологију истраживања и развој. Да би се направио 
помак у испуњавању нових предложених циљева, државе 
чланице мораће да у већој мери искористе одређени број 
расположивих инструмената политике, у складу са одред-
бама Повеље Европске уније. Државе чланице и/или 
локални и регионални органи власти посебно ће морати 
да:

 – поједноставе, убрзају и учине равноправним проце-
дуре за добијање дозвола, са јасним упутствима за 
њихово издавање, укључујући и зависно од околно-
сти именовање посебних органа за издавање дозвола 
одговорних за координацију административних проце-
дура у вези са обновљивим изворима енергије;

 – побољшају механизме претходног планирања, на 
основу којих ће региони и општине морати да одреде 
одговарајуће локације за обновљиве изворе енергије;

 – интегришу обновљиве изворе енергије у регионалне и 
локалне планове.

4.  Процена утицаја испуњења циља 
који се односи на обновљиве 
изворе енергије

Процена утицаја, која се ради паралелно са Мапом пута, 
пружа детаљне податке о различитим утицајима мера 
дефинисаних у претходном тексту и пореди утицаје раз-
личитих алтернативних опција политике. 

Ово поглавље Мапе пута садржи кратак преглед налаза.

4.1. Утицај емисија гасова стаклене баште и 
други утицаји на животну средину

Значај климатских промена никада није био већи. Савет 
за животну средину је 10. марта 2005. године усвојио 
закључак да је „потребно размотрити мере за смањење 
које треба да спроведе група развијених земаља реда 
величине 15-30% до 2020. године у поређењу са основ-
ним стањем из 1990. године“. Обновљиви извори енергије 
производе нулту или веома малу емисију гасова стаклене 
баште, укључујући и емисију CО2. Повећање учешћа 
обновљивих извора енергије у миксу горива Европске 
уније ће за резултат имати значајно смањење емисије 
гасова стаклене баште. Додатно увођење обновљиве 
енергије неопходно за постизање учешћа од 20% 
смањиће годишње емисије CО2 између 600 и 900 Mt у 
2020. години. Под претпоставком да цена CО2 износи 
25€/по тони, укупна додатна корист од смањења емисије 
CО2 износиће између 150 и 200 милијарди евра. Стварне 
цене CО2 зависиће од будућег међународног климатског 
режима. Преглед емисија CО2 које неће бити остварене дат 
је у анексу.  Замена фосилних горива такође има позити-
ван утицај на квалитет ваздуха. Ово се посебно односи на 
сектор електроенергетике.

4.2. Сигурност снабдевања енергијом

Обновљива енергија доприноси сигурности снабдевања 
повећањем удела енергије произведене на домаћем нивоу, 
диверсификацијом микса горива, диверзификацијом извора 
за увоз енергије и повећањем удела енергије произведене 
у политички стабилним регионима. Европска унија ће ојачати 
своју позицију у погледу свих ових мера за обезбеђивање 
сигурности снабдевања уколико успе да постигне предло-
жени удео обновљиве енергије. Корист ће остварити сви 
сектори, а посебно сектор саобраћаја. Један од начина за 
резимирање користи јесте сагледавање количине фосил-
них горива које ће обновљиви извори енергије истиснути. 
Под претпоставком да ће Европска унија постићи учешће 
од 20% обновљивих извора енергије, годишње смањење 
потрошње фосилних горива може бити око 252 Мtoe 
од 2020. године, па надаље. Ова цифра се поклапа са 
укупном потрошњом енергије Велике Британије, Летоније и 
Литваније. Око 200 Мtoe ове уштеде долазило би из увоза, 
укључујући и 55 Мtoe нафте и 90 Мtoe природног гаса, пре-
васходно из земаља Средњег Истока и бившег СССР.
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4.3. Цена и конкурентност

За разлику од конвенционалних извора енергије, цена 
енергије из обновљивих извора се стално и значајно 
смањује у протеклих 20 година. На пример, цена енергије 
ветра по kWh пала је за 50% у последњих 15 година, а у 
исто време се величина турбина десетоструко повећала. 
Соларни фотонапонски системи данашњице су више од 

60% јефтинији у односу на 1990. годину. Упркос овоме, 
као што је наведено у делу 2, цена обновљиве енергије 
значајно варира зависно од ресурса и релевантних 
технологија, али у начелу и даље превазилази цену 
енергије из конвенционалних извора. Приказани график 
илуструје ову тврдњу.

Просечни трошкови грејања, транспорта и електричне енергије (EUR/MWh)

Просечни трошкови грејања, транспорта и електричне енергије укљ. и спољашње трошкове (EUR/MWh)

Сигнали цена енергетског тржишта остају поремећени 
у корист необновљивих извора енергије, посебно 
због сталног неуспеха да се на систематичан начин 
интернализују спољашњи трошкови. Иако се спољашњи 
трошкови делимично интернализују преко Система 
за трговину емисијама Европске уније, фискалних 

инструмената или програма подршке за обновљиве изворе 
енергије, постојеће тржишне цене још увек ни изблиза 
не покривају стварне трошкове. Доња слика илуструје 
колико би технологија обновљивих извора енергије била 
у могућности да конкурише конвенционалним горивима да 
су спољашњи трошкови покривени ценама.
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Испуњење циља који се односи на обновљиве изворе 
енергије у Европској унији до 2020. године за нужну 
последицу има и додатне трошкове. Мера у којој ће бити 
испуњен овај циљ зависиће од расположивих извора 
финансирања, избора технологије и степена конкуренције 
у оквиру сектора. Изнад свега, међутим, трошкови ће зави-
сити од међународних цена конвенционалних извора 
енергије, пре свега нафте. Годишњи додатни трошкови 
повећања доприноса обновљивих извора енергије у 
предложеном учешћу до 2020. године дефинишу се као 
укупни трошкови обновљиве мање референтни трошкови 
конвенционалне производње енергије. Уравнотежени 
микс обновљивих технологија, у комбинацији са ниским 
међународним ценама нафте (40 долара), за резултат ће 
имати додатне просечне годишње трошкове постизања 
предложеног учешћа обновљиве енергије од око 18 
милијарди евра. Великим напорима на истраживању и 
развоју сигурно ће се смањити трошкови обновљивих 
извора енергије, а самим тим и општи трошкови ове поли-
тике. Правим избором технологија могли би се смањити ови 
просечни трошкови за око две милијарде евра годишње.

„Колико ће друштво платити за учешће обновљи
вих извора енeргије од 20%?

Трошкове убрзаног раста обновљиве енергије наведене 
у претходном тексту треба посматрати у контексту 
укупних пројектованих инвестиција у енергетску инфра-
структуру пре 2030. године, које су процењене на два 
билиона долара. Неке од ових инвестиција биће финанси-
ране из профита, неке из пореза, а јасно је да неке морају 
обезбедити купци, преко већих рачуна за енергију.

Потребно је нагласити да је главни фактор који утиче на 
трошкове енергетског портфолија цена нафте. Уколико 
би цена нафте до 2020. године износила 78 долара по 
барелу, додатни просечни годишњи трошкови пали би 
на 10,6 милијарди евра. Поређења ради, очекује се да ће 
укупан рачун за енергију Европске уније бити око 350 
милијарди евра те године.

Имајући у виду значајно смањење емисије гасова ста-
клене баште, које ће се десити као директна последица 
убрзане замене фосилних горива обновљивим изворима 
енергије, цена угљеника од 25 евра по тони, у комбинацији 
са високим ценама нафте (78 долара), скоро у потпуно-
сти покрива додатне трошкове постизања предложеног 
учешћа обновљиве енергије.“

Маргинални трошкови обновљивих извора енергије 
често су нижи у поређењу са конвенционалним изворима 
енергије, па ће самим тим постепено повећање обновљиве 
енергије на велепродајном тржишту довести до смањења 
цена електричне енергије на том тржишту. Нето ефекат 
трошкова енергије на купце из тог разлога обухвата два 
супротстављена ефекта. Када је реч о сектору електро-
енергетике, на основу претпостављене референтне спот-
-цене од 48,6 евра по МWh електричне енергије, цене 
електричне енергије за купце могле би да буду 5% веће 
због додатних инвестиција у обновљиву енергију. Да ли 
ће мере енергетске ефикасности бити примењене или не, 
такође је од превасходног значаја, а опсег наведен у прет-
ходном тексту заснован је на претпоставци примене поли-
тике енергетске ефикасности. Без њих, просечни годишњи 

додатни трошкови би се повећали за више од седам 
милијарди евра годишње. Комплетна анализа трошкова 
може се наћи у извештају о процени утицаја.

Европски савет је у марту 2006. године донео одлуку 
да помери фокус Лисабонске стратегије на отварање 
нових радних места и развој. Сектор обновљиве енергије 
Европске уније постигао је глобално вођство и обрт од 20 
милијарди евра, са бројем од 300.000 запослених. Да би 
и даље задржао ову улогу, Европска унија мора да настави 
да повећава развој технологија обновљиве енергије у 
Европској унији. Различите студије дају различите процене 
утицаја повећања коришћења обновљивих извора 
енергије на БДП, тако да неке предлажу мало повећање 
(реда величина 0,5%), а друге мало смањење. У студијама 
се такође наводи да ће подршка обновљивим изворима 
енергије довести и до малог нето повећања запослено-
сти. Већина економских активности које буду проистекле 
из подршке која се пружа обновљивим изворима енергије 
углавном ће се налазити у пољопривредним подручјима, 
често у периферним регионима.

Даље пословне могућности проистећи ће из извора 
технологије обновљивих извора енергије. Индустрија 
ветра Европске уније традиционално представља лидера 
на глобалном тржишту. Њено тренутно тржишно учешће 
износи 60%. Остале обновљиве технологије тренутно 
бележе спектакуларан раст, на пример, учешће соларних 
топлотних апликација, које су на кинеском тржишту дожи-
веле процват, износи више од 50% у глобалним соларним 
топлотним инсталацијама. Од радних места отворених у 
Немачкој у оквиру сектора енергије ветра – чији број се 
процењује на 60.000 сталних радних места – половина је 
отворена захваљујући извозном тржишту.

Са јаком стратегијом обновљиве енергије, Европска унија 
ће бити у стању да одржи своју водећу позицију када је реч 
о истраживању обновљивих извора енергије, и да оствари 
корист од повећаних могућности за извоз технологије 
обновљивих извора.

5. Закључак
Са овом Мапом пута, Комисија дефинише један веома 
важан део своје стратешке визије за енергетску будућност 
Европе. Она настоји да значајно убрза раст обновљиве 
енергије и предлаже да Европска унија постигне учешће 
обновљивих извора енергије до 2020. године у свом 
енергетском миксу од 20%. Комисија захтева да Савет на 
пролећној седници и Европски парламент потврде овај 
циљ. За ово ће бити неопходно значајно ојачање регула-
торних оквира Европске уније. Што је најважније, Комисија 
је убеђена да је сада неопходно дефинисати правно 
обавезујући циљ за опште учешће обновљивих извора 
енергије у енергетском миксу Европске уније, заједно са 
обавезним минималним циљевима за биогорива. Ова поли-
тика представљаће главни корак на путу ка одрживости.

Достизање овог циља је технички и економски изводљиво. 
Додатни просечни трошкови у поређењу са конвен-
ционалним опцијама за производњу енергије зависиће 
од будућег степена иновација и цена конвенционалне 



42 БЕЛА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

Учешће обновљивих извора енергије у бруто копненој потрошњи у 2004. години (Извор: Еуростат)

енергије, и износиће између 10,6 и  18 милијарди евра на 
годишњем нивоу. Додатним развојем обновљивих извора 
енергије, потребним за постизање учешћа од 20%, 
смањиће се годишња емисија CО2 за око 700 Мt 2020. 
године. Вредност овог значајног смањења емисија гасова 
стаклене баште би скоро покрила укупне додатне трош-
кове са високим ценама енергије. У исто време, Европ-
ска унија ће ојачати своју позицију у погледу сигурности 
снабдевања смањењем потрошње фосилних горива за 
преко 250 Мtoe у 2020. години. Док ова нова регулатива 
не ступи на снагу, постојећи законски оквири, превасходно 
за електричну енергију и биогорива, морају се енергично 
спроводити. 

Нико не може да предвиди цене нафте или цене природ-
ног гаса у наредних 20 година, али не би било мудро да се 
не започну улагања у смањење несигурности енергетске 
будућности Европске уније. За примену начела и предлога 
дефинисаних Мапом пута у пракси, потребно је предлагати 
нацрте нових законских прописа у 2007. години. Нови 
законски прописи биће засновани и ојачаће постојеће 
законске оквире у периоду након 2010. године. Државе 
чланице би требало да равноправно поделе општи циљ, 
узимајући у обзир околности на националном нивоу, а 
истовремено и да утврде начин на који намеравају да 
постигну напредак у сва три сектора у складу са усагла-
шеним циљем.

Ова политика усмерена је ка стварању правог унутрашњег 
тржишта, на коме обновљиве енергије могу да напредују. 
Поред тога ће обезбедити сигурност и стабилност која је 
пословној заједници неопходна за доношење инвести-
ционих одлука, уз истовремено пружање флексибилно-
сти државама чланицама за спровођење ове политике у 
складу са њиховим националним околностима. Мапа пута 
заснована је на угледу и водећој улози Европске уније у 
оквиру сектора обновљивих извора енергије на светском 
нивоу. Циљ је да се Европска унија потврди као светски 
лидер у овом сектору. Имајући у виду повећану глобалну 
конкуренцију и чињеницу да остали кључни играчи усвајају 
енергичне политике за промовисање обновљивих извора 
енергије, испуњавање овог циља ствара велике изазове 
за Европу. Неуспех у превазилажењу овог изазова, услед 
неактивности или недостатка визије, озбиљно би угрозио 
наше вођство у овој области, чији значај превазилази 
оквире сектора енергетике. 

Оно што је најважније, ова Мапа пута обезбеђује гаранције 
за грађане Европе које они захтевају од својих креатора 
политике: да ће озбиљни проблеми климатских промена 
и погоршања стања животне средине и сигурности 
снабдевања бити решени са истом таквом озбиљношћу.

Наредне слике дају детаљније информације: 
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Избегнута емисија CО2 услед увођења нових обновљивих извора енергије до 2020. године у оквиру ЕУ-25

Раст обновљивих извора енергије: пројекције за електричну енергију до 2020. године
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Усвојена је одлучујућа директива преко које су делови стратегије обновљивих извора енергије постали правно обавезујући:

Директива 2009/28/ЕК (23.04.2009)
о промовисању употребе енергије из обновљивих извора којом се мењају и 
допуњавају и на основу које престају да важе директиве 2001/77/ЕК и 2003/30/ЕК.

Пре навођења готово читавог текста ове директиве, дајемо неколико кратких примедби.

Кључни циљеви које државе чланице Европске уније морају да испуне приказани су на наредном графику:

На графику је приказано учешће обновљивих извора енергије сваке државе чланице у 2005. години, обавезно повећање 
од 5,5% и остали елементи који произлазе из Директиве! Када би државе чланице испуниле ове циљеве, то би довело до 
далекосежних позитивних резултата.

Овај график приказује учешће обновљивих извора енергије у потрошњи енергије 2020. године сваке државе чланице.
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У наредном тексту дата је Директива, која је укључена у 
овај документ због свог изузетног значаја за производњу 
обновљиве електричне енергије у Европи (односно 
држава које примењују законодавство Европске уније).

С обзиром на то да:
1. Контрола потрошње енергије у Европи и повећано 

коришћење енергије из обновљивих извора, заједно 
са уштедом енергије и повећаном енергетском 
ефикасношћу, представљају значајне компоненте 
пакета мера које су неопходне за смањење емисије 
гасова са ефектом стаклене баште, у складу са Про-
токолом из Кјота, уз Оквирну конвенцију Уједињених 
нација о климатским променама и са даљим оба-
везама Заједнице и међународним обавезама за 
смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште 
после 2012. године. Поменути фактори треба такође 
значајну улогу да одиграју у унапређењу сигурно-
сти снабдевања енергијом, унапређењу технолош-
ког развоја и иновација и обезбеђењу могућности 
запошљавања и регионалног развоја, нарочито у 
сеоским и изолованим подручјима.

2. Пре свега, повећање технолошких побољшања, 
подстицајних мера за коришћење  и повећање 
обима јавног превоза, коришћење технологија у 
енергетској ефикасности и коришћење енергије из 
обновљивих извора у саобраћају представљају неке 
од најефикаснијих алата помоћу којих Заједница може 
да смањи своју зависност од увоза нафте у сектору 
транспорта, где је проблем сигурности снабдевања 
енергијом најакутнији и утиче на тржиште енергената 
за транспорт.

3. Препознате су могућности за успостављање економ-
ског раста помоћу иновација и одрживе конкурентне 
политике у области енергетике. Производња енергије 
из обновљивих извора често зависи од локал-
них (домаћих) или регионалних малих и средњих 
предузећа (МИП). Могућности раста и запошљавања 
које доноси инвестирање у домаћу и регионалну 
производњу енергије из обновљивих извора у 
државама чланицама и њиховим регионима јесу 
значајне. Сходно томе, Комисија и државе чланице 
треба да дају подршку националним и регионалним 
мерама развоја у наведеним подручјима, да подстичу 
размену најбоље праксе у производњи енергије из 
обновљивих извора између домаћих и регионалних 
развојних иницијатива и да подстичу и унапређују 
коришћење финансирања из структурних фондова у 
ову област.

4. Приликом подстицања развоја тржишта енергије из 
обновљивих извора, неопходно је узети у обзир пози-
тиван утицај на могућности регионалног и локалног 
развоја и перспективе извоза, друштвену кохезију и 
могућности запошљавања, нарочито у погледу малих 
и средњих предузећа и независних произвођача 
енергије.

5. Ради смањења емисије гаса са ефектом стаклене 
баште унутар Заједнице и смањења њене зависности 
од увоза енергије, добијање енергије из обновљивих 
извора треба да је уско повезано с повећаном енер-
гетском ефикасношћу.

6. Сврсисходно је подржавати фазу демонстрације и 
комерцијализације децентрализоване технологије 
обновљиве енергије на путу ка децентрализованој 
производњи енергије, која доноси много користи, 
укључујући коришћење домаћих извора енергије, 
повећану локалну сигурност у снабдевању енергијом, 
краће транспортне удаљености и смањење губи-
така у преносу. Поменута децентрализација такође 
подстиче развој Заједнице и кохезију, тако што 
обезбеђује изворе прихода и отварање нових радних 
места на локалном нивоу.

7. Директивом 2001/77/ЕК Европског парламента 
и Европског савета од 27.9.2001. године, којом 
се подстиче производња електричне енергије из 
обновљивих извора на унутрашњем тржишту елек-
тричне енергије, и Директивом 2003/30/ЕК Европ-
ског парламента и Савета од 8.5.2003. године о 
унапређењу коришћења биогорива или других 
обновљивих енергената за транспорт, утврђене су 
дефиниције разних типова енергије из обновљивих 
извора. Директивом 2003/54/ЕК Европског парла-
мента и Савета од 26.6.2003. године о заједничким 
правилима за интерно тржиште електричне енергије 
утврђене су дефиниције за електроенергетски 
сектор у целини.  У интересу правне сигурности и 
јасноће, прикладно је да се користе исте или сличне 
дефиниције и у овој директиви.

8. Саопштење Комисије од 10.1.2007. године 
под називом ,,План пута обновљиве енергије – 
обновљиве енергије у 21. веку: изградња боље 
одрживе будућности’’ показало је да је циљ да 20% 
укупне енергије потиче из обновљивих извора и 
да 10% енергије потиче из обновљивих извора за 
транспорт сврсисходан и остварив, а да оквир који 
обухвата обавезне циљеве треба да обезбеди при-
вреди дугорочну стабилност, која јој је неопходна 
за рационално, одрживо инвестирање у сектор 
обновљивих извора, што носи потенцијал за смањење 
зависности од увоза фосилних горива и већи степен  
коришћења нових технологија у области енергетике. 
Поменути циљеви су утврђени у контексту повећања 
енергетске ефикасности до 2020. године за 20%, 
како је садржано у саопштењу Европске комисије од 
19.10.2006. године, које носи назив: ,,Акциони план 
за остваривање енергетске ефикасности: коришћење 
(сагледавање) потенцијала’’, који је добио сагласност 
Европског савета у марту 2007. године и Европског 
парламента, који је поводом поменутог Акционог 
плана издао резолуције 31.1.2008. године.

9. Европски савет је у марту 2007. године потврдио 
опредељење Заједнице за развој енергије из 
обновљивих извора после 2010. године у читавој 
Заједници. Европски савет је одобрио обавезни 
циљ од 20% енергије из обновљивих извора у 
оквиру укупне енергетске потрошње у Заједници до 
2020. године, као и обавезни циљ према којем би 
биогориво учествовало са најмање 10% у укупној 
потрошњи бензина и дизела за транспорт у свим 
земљама чланицама до 2020. године, који би се реа-
лизовало на исплатив начин. У саопштењу се наводи 
да обавезујући карактер циља за биогориво јесте 
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сврсисходан, под условом да је производња одржива, 
да је биогориво друге генерације расположиво и 
да се Директива 98/70/ЕК Европског парламента и 
Савета од 13.10.1998. године, која се односи на ква-
литет бензина и дизел горива, измени како би се обе-
збедио одговарајући ниво мешања горива. Европски 
савет је у марту 2008. године поновио да је важно 
донети и испунити критеријуме ефикасне одрживости 
за биогорива и обезбедити комерцијалну расположи-
вост биогорива друге генерације. Европски савет се 
у јуну 2008. године поново позвао на критеријуме 
одрживости и развој друге генерације биогорива, 
истакавши потребу да се изврши оцена могућег 
утицаја производње биогорива на пољопривреду у 
области производње хране и, ако је неопходно, да 
се предузму мере за решавање таквих проблема. 
Савет је такође констатовао да је потребно извршити 
додатну оцену еколошких и друштвених последица 
производње и потрошње биогорива.

10. У резолуцији од 25.9.2007. године о Плану пута за 
обновљиву енергију у Европи, Европски парламент 
је затражио од Комисије да до краја 2007. године 
поднесе предлог законског оквира на тему енергије 
из обновљивих извора, позивајући се на значај 
постављања циљева у вези са учешћем обновљиве 
енергије на нивоу Заједнице и земаља чланица.

11. Потребно је донети транспарентна и недвосмис-
лена правила за израчунавање учешћа енергије из 
обновљивих извора и за дефинисање таквих извора. 
У том контексту, потребно је укључити енергију из 
океана и осталих водених токова, у форми таласа, 
морских струја, плиме и осеке, термалног градијента 
у океанима или градијента салинитета.

12. Коришћење материјала из пољопривреде, као 
што је  органско ђубриво, течно стајско ђубриво и 
остали отпад органског и животињског порекла за 
производњу биогаса, има, с обзиром на штедни 
потенцијал високе емисије гасова са ефектом стаклене 
баште, значајне еколошке предности у производњи 
топлоте и електричне енергије и могућност да се 
користи као биогориво. Инсталације за производњу 
биогаса могу значајно да допринесу, због тога што су  
децентрализоване и што, захваљујући  регионалној 
структури инвестиција, одрживом развоју у руралним 
подручјима, обезбеђују пољопривредницима нове 
могућности остваривања прихода.     

13. У смислу става који су заузели Европски парламент, 
Савет и Комисија, сврсисходно је утврдити обавезне 
националне циљеве (планове), који би били у складу 
са учешћем енергије из обновљивих извора од 20% 
и са учешћем од 10% обновљиве енергије у транс-
порту у укупној потрошњи енергије у Заједници до 
2020. године.

14. Главна сврха обавезних националних планских 
циљева јесте да обезбеде сигурност за инвести-
торе и да подстичу стални развој технологија за 
производњу енергије из свих типова обновљивих 
извора. Према томе, одлагање одлуке о томе да ли је 
циљ обавезан док се не деси нека будућа активност 
– није сврсисходно.

15. Полазне позиције, потенцијал обновљиве енергије 
и енергетска структура су у свакој земљи чланици 
различити. Стога је неопходно унети циљних 20% 
обновљиве енергије које је Заједница прописала у 
појединачне планове сваке земље чланице, уз дужно 
поштовање фер и адекватне алокације, узимајући 
у обзир различите полазне тачке и потенцијале у 
земљама чланицама, укључујући постојећи ниво 
енергије из обновљивих извора и енергетску струк-
туру. Сврсисходно је да се поменуто спроведе тако 
што ће се укупно повећање употребе обновљиве 
енергије поделити између држава чланица на основу 
једнаког повећања удела обновљиве енергије у 
свакој држави чланици, пондерисаног њиховим БДП, 
прилагођеном тако да рефлектују њихове стартне 
позиције, рачунајући у односу на бруто  финалну 
потрошњу  енергије и имајући у виду раније мере 
предузете у земљама чланицама ради коришћења 
обновљиве енергије.

16. Насупрот томе, примерено је да се свакој држави 
чланици одреди исти ниво за циљних 10% енергије 
из обновљивих извора у транспорту, како би се обе-
збедила доследност приликом одређивања техничких 
услова и расположивости горива за потребе транс-
порта. Пошто се трговина транспортним горивом 
одвија лако, државе чланице које саме не располажу 
довољним  количинама одговарајућих ресурса моћи 
ће без проблема да набаве биогорива на другом 
месту. Иако би технички Заједница могла да оствари 
плански циљ коришћења обновљиве енергије у 
транспорту искључиво из домаће производње, веро-
ватно је и пожељно да се циљ оствари тако што би 
се комбиновао удео домаће производње са увозом. 
У том смислу, Комисија треба да прати снабдевање 
тржишта Заједнице биогоривом, као и да, по потреби, 
предлаже одговарајуће мере за постизање уравно-
теженог односа између домаће производње и увоза, 
узимајући у обзир, између осталог, развој мултилате-
ралних и билатералних трговинских преговора, еко-
лошке, друштвене и економске аспекте, као и сигур-
ност снабдевања  енергијом.

17. Побољшање енергетске ефикасности јесте кључни 
циљ Заједнице, као и достизање побољшања енер-
гетске ефикасности од 20% до 2020. године. Тај 
циљ, заједно са постојећим и будућим законодав-
ством, укључујући Директиву 2002/91/ЕК Европ-
ског парламента и Савета од 16.12.2002. године о 
енергетском учинку зграда, Директиву 2005/32/ЕК 
Европског парламента и Савета од 6.7.2005. године, 
која утврђује оквир за одређивање техничких 
захтева еко-пројектовања производа који користе 
енергију, и Директиву 2006/32/ЕК Европског пар-
ламента и Савета од 5.4.2006. године о ефикас-
ности искоришћења енергије крајњег корисника и 
енергетским услугама - треба да одигра значајну 
улогу достизања климатских и енергетских циљева уз 
најниже трошкове, као и да обезбеди нове могућности 
за привреду Европске уније. Политика енергетске 
ефикасности и уштеде енергије представља једну 
од најделотворнијих метода помоћу које државе 
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чланице могу да повећају процентуални удео 
енергије из обновљивих извора, што би допринело 
томе да државе чланице успешније остваре укупне 
националне циљеве и циљеве у области транспорта, 
у односу на обновљиву енергију, на начин прописан 
овом директивом.

18. Државе чланице ће имати обавезу да значајно уна-
преде енергетску ефикасност у свим секторима ради 
лакшег остваривања циљева обновљиве енергије, 
који су изражени као проценат укупне бруто финалне 
потрошње енергије. Неодложна је потреба за енер-
гетском ефикасношћу у сектору транспорта због тога 
што постоји вероватноћа да ће бити све теже достићи 
обавезни утврђени процентуални удео обновљиве 
енергије на одржив начин уколико укупна потрошња 
енергије за транспорт настави да расте. Отуда, оба-
везних 10% удела обновљиве енергије у транс-
порту, који треба да остваре све земље чланице, 
треба дефинисати као онај удео утрошене  финалне 
енергије у транспорту која је добијена из обновљивих 
извора у целини, а не само из биогорива.

19. Да би се обезбедило постизање обавезних укупних 
циљева на националном нивоу, државе чланице 
треба да израде индикативну трајекторију удела 
обновљивих извора на путу ка постизању обавезних 
коначних циљева. Државе чланице треба да донесу 
националне акционе планове из области обновљиве 
енергије, укључујући податке о секторским циљевима, 
имајући при том у виду да постоје различите упо-
требе биомасе, па је битно да се активирају нови 
ресурси биомасе. Поред тога, државе чланице 
треба да утврде мере за остваривање поменутих 
циљева. Свака држава чланица треба да оцени, при-
ликом процене сопствене бруто финалне потрошње 
енергије у својим акционим плановима за обновљиву 
енергију, допринос који мере енергетске ефикасности 
и штедње енергије могу да дају у склопу остваривања 
националних циљева. Државе чланице треба да узму 
у обзир оптималну комбинацију енергетски ефикас-
них технологија  са енергијом из  обновљивих извора.

20. Да би се уживали плодови технолошког напретка и 
економије обима, у моделу индикативне трајекторије 
треба да се узме у обзир могућност бржег раста 
обима коришћења обновљивих извора енергије у 
будућности. Стога, посебну пажњу треба усмерити 
ка секторима у којима се бележи несразмерно одсу-
ство нових технологија и економије обима, због 
чега заостају у развоју, али који би у будућности 
могли значајно да допринесу достизању циљева 
постављених у периоду до 2020. године.

21. У индикативној трајекторији за полазну тачку треба 
да се узме 2005. година, јер је то последња година 
за коју постоје поуздани подаци о уделу обновљиве 
енергије на националном нивоу.

22. Да би се остварили циљеви из ове директиве, неоп-
ходно је да Заједница и државе чланице издвоје 
значајна финансијска средства за истраживање и 
развој у области технологија обновљивих извора. 
Нарочито би Европски институт за иновације и 
технологију требало да додели високи приоритет 

истраживању и развоју технологија обновљиве 
енергије.

23. Државе чланице могу да подстичу домаће и регио-
налне органе да одреде циљеве који би били виши од 
националног нивоа и да укључе домаће и регионалне 
надлежне органе у израду националних акционих 
планова за обновљиву енергију и подизање свести о 
предностима енергије из обновљивих извора.

24. Ради експлоатације пуног потенцијала биомасе, 
Заједница и државе чланице треба да подрже 
већу мобилизацију постојећих дрвних резерви и 
култивацију нових шумских система.

25. Државе чланице имају различите потенцијале 
обновљиве енергије и користе различите националне 
системе подршке у области енергије из обновљивих 
извора. Већина држава чланица примењује системе 
подршке који одобравају олакшице само за енергију 
из обновљивих извора, произведену на њиховој 
територији. Да би национални програм подршке 
добро функционисао, битно је да државе чланице 
могу да контролишу ефекте и трошкове својих наци-
оналних система подршке у складу са различитим 
потенцијалима сваке државе појединачно. Значајно 
средство за остваривање циља ове директиве 
јесте да се гарантује одговарајуће функционисање 
националног програма подршке, према Директиви 
2001/77/ЕК, ради очувања поверења инвеститора 
и омогућавања државама чланицама да форму-
лишу успешне националне мере које су усаглашене 
са утврђеним циљем. Ова директива има улогу да 
олакша пружање прекограничне помоћи енергији из 
обновљивих извора, а да при том не утиче на нацио-
налне системе подршке. Да би се обезбедила ефи-
касност обеју мера усаглашених са утврђеним циљем, 
односно националног система подршке и механи-
зама сарадње, битно је да државе чланице буду у 
могућности да одреде да ли се њихов национални 
систем подршке, и у којој мери, односи на обновљиву 
енергију произведену у другим државама чланицама 
и да се постигне сагласност по том основу применом 
механизама сарадње предвиђених овом директи-
вом. Она уводи опционе механизме сарадње између 
држава чланица, који им омогућавају да постигну 
договор о мери до које ће једна држава чланица 
подржавати производњу енергије у другој земљи 
чланици и о мери до које  производња енергије из 
обновљивих извора треба да се рачуна у укупном 
националном планском циљу једне или друге земље.

26. Пожељно је да цене енергије одражавају екстерне 
трошкове производње и потрошње енергије, 
укључујући, по потреби, еколошке, друштвене и 
здравствене трошкове.

27. Потребна је јавна подршка за остварење циљева 
Заједнице у погледу експанзије производње елек-
тричне енергије из обновљивих извора, нарочито до 
времена када ће цене електричне енергије на интер-
ном тржишту да рефлектују целокупне еколошке и 
друштвене трошкове и користи  извора енергије који 
се користе.
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28. Заједница и државе чланице треба да улажу напоре 
да се смањи укупна потрошња енергије у транспорту, 
а да се повећа енергетска ефикасност. Најважнији 
пут ка смањењу потрошње енергије у транспорту 
обухвата планирање и подршку јавном транспорту, 
повећање удела аутомобила на електрични погон у 
производњи и производњу возила са већом енергет-
ском ефикасношћу, која су мања и по величини и по 
радној запремини мотора.

29. Државе чланице треба да теже ка диверсификацији 
енергетске структуре из обновљивих извора у 
свим транспортним секторима. Комисија треба да 
поднесе извештај Европском парламенту и Савету 
до 1.6.2015. године о могућностима повећања 
коришћења обновљиве енергије у сваком транспорт-
ном сектору.

30. Приликом израчунавања удела хидроенергије и 
енергије ветра за потребе ове директиве, утицај 
климатских промена треба прилагодити применом 
правила нормализације. Поред тога, електричну 
енергију из пумпно-акумулационих постројења, која 
се добија од воде која је претходно пумпана узбрдо 
(у горњу акумулацију), не треба убрајати у енергију из 
обновљивих извора.

31. Да би могле да функционишу, топлотним пумпама 
које омогућавају коришћење аеротермалне, геотер-
малне и хидротермалне топлоте на нивоу корисне 
температуре, потребна је електрична енергија или 
друга помоћна енергија. Ради тога, треба добити 
енергију неопходну за погон топлотних пумпи из 
укупне корисне топлоте. Потребно је узети у обзир 
само оне пумпе чији капацитет знатно надмашује 
примарну енергију неопходну за њихов погон.

32. Пасивни енергетски системи користе конструкцију 
зграде за ефикасно коришћење енергије. Сматра се 
да је то уштеђена енергија. Да би се избегло дво-
струко рачунање, за потребе ове директиве, овако 
искоришћену енергију не треба узети у обзир.

33. У неким државама чланицама на авијацију отпада 
велики удео у њиховој бруто финалној потрошњи 
енергије. С обзиром на актуелна технолошка и регу-
латорна ограничења која спречавају комерцијалну 
употребу биогорива у авијацији, прикладно је обе-
збедити делимично изузимање у таквим држа-
вама чланицама тако што ће се из обрачуна бруто 
финалне потрошње енергије у националном ваз-
душном транспорту искључити износ за који они 
један и по пут премашују просечну бруто финалну 
потрошњу енергије у авијацији у Заједници током 
2005. године, према процени Еуростата, односно 
6,18%. Кипар и Малта, због тога што су то острвске 
и периферне земље, ослањају се на авијацију као 
вид транспорта, што је од битног значаја за њихово 
становништво и привреду. Као резултат тога, Кипар 
и Малта имају бруто финалну потрошњу енергије у 
националном ваздушном транспорту која је несраз-
мерно висока, то јест више је него троструко већа од 
просека Заједнице из 2005. године и на њих стога 
несразмерно утичу постојећа технолошка и регула-
торна ограничења. Стога је за такве државе чланице 
прикладно предвидети да изузеће треба да покрије 

износ за који оне премашују просечну бруто финалну 
потрошњу енергије у авијацији у Заједници у 2005. 
години, према процени Еуростата, односно 4,12%.

34. Да би се добио енергетски модел који подржава 
енергију из обновљивих извора, неопходна је стра-
тешка сарадња држава чланица, која би, по потреби, 
укључила регионе и локалне надлежне органе.

35. Све док посвећују дужну пажњу одредбама ове дирек-
тиве, државе чланице би требало подстицати да спро-
воде све одговарајуће видове сарадње у односу на 
циљеве које ова директива поставља. Таква сарадња 
може да се одвија на свим нивоима, билатералним и 
мултилатералним. Осим механизама који се односе 
на израчунавање задатих циљева и усклађивање са 
задатим циљевима, што је искључиво предвиђено 
овом директивом (наиме, статистички трансфери 
између држава чланица, заједнички пројекти и 
заједнички програми подршке) сарадња такође може 
да буде у форми, на пример, размене информација и 
најбоље праксе, како је предвиђено, посебно у плат-
форми о транспарентности, која је утврђена овом 
директивом, као и других добровољних координација 
свих типова система подршке. 

36. Да би се створиле могућности за смањење трошкова 
за постизање циљева утврђених овом директивом, 
прикладно је да се помогне државама чланицама да 
троше енергију из обновљивих извора произведену 
у другим државама чланицама, као и да се омогући 
државама чланицама да рачунају обновљиву енергију 
потрошену у другим државама чланицама у оквирима 
сопствених националних циљева. Из тог разлога, 
потребне су флексибилне мере, које, међутим, морају 
да буду под контролом држава чланица, како не би 
утицале на њихову способност да остваре своје наци-
оналне циљеве. Поменуте флексибилне мере могу да 
подразумевају статистичке трансфере, заједничке 
пројекте између држава чланица или заједничке про-
граме подршке.

37. Требало би омогућити да се увезена електрична 
енергија произведена из обновљивих извора изван 
Заједнице рачуна у оквиру циљева држава чланица. 
Међутим, да би се избегло нето повећање емисије 
гасова са ефектом стаклене баште због заобилажења 
постојећих обновљивих извора и њихове потпуне 
или делимичне замене конвенционалним изворима 
енергије, за урачунавање квалификоваће се само 
електрична енергија произведена у постројењима за 
обновљиву енергију који уђу у погон после ступања 
ове директиве на снагу или произведена у постројењу 
чији је капацитет повећан реконструкцијом после 
ступања ове директиве на снагу. Да би се загаранто-
вали одговарајући ефекти обновљиве енергије која 
замењује конвенционалну енергију у Заједници, као 
и у земљама Трећег света, прикладно је да се такав 
увоз прати и узме у обзир на поуздан начин. Узеће се 
у обзир уговори са земљама Трећег света у вези са 
организовањем трговине електричном енергијом из 
обновљивих извора. Уколико на основу одлуке доне-
сене у складу са Споразумом о Енергетској заједници 
(Energy Community Treaty) у том смислу, уговорне 
стране из овог споразума постану обавезне према 
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одговарајућим одредбама ове директиве, мере 
сарадње између држава чланица предвиђене овом 
директивом односиће се и на њих.

38. Када државе чланице започну заједничке пројекте 
у области производње електричне енергије из 
обновљивих извора са једном или више земаља 
Трећег света, прикладно је да се такви заједнички 
пројекти везују само за новоизграђена постројења 
или постројења чији је капацитет  повећан у скорије 
време. На овај начин се обезбеђује да се део 
обновљиве енергије у укупном утрошку енергије у 
дотичној земљи Трећег света не смањи због увоза 
обновљиве енергије у Заједницу. Такође, дотичне 
земље чланице треба да помогну да одређена трећа 
земља користи за домаће потребе део производње 
електричне енергије из инсталација (постројења) 
обухваћеног заједничким пројектом. Поред тога, 
Комисија и државе чланице треба да подстичу 
дотичну трећу земљу да донесе политику у вези са 
обновљивом енергијом, укључујући и амбициозне 
циљеве.

39. Имајући у виду да пројекти у земљама Трећег света, 
од великог интереса за Европу, као што је Меди-
терански соларни план (Mediterranean Solar Plan), 
доста дуго трају до потпуне реализације и потпуне 
интерконекције са територијом Заједнице, прикладно 
је да се пружи помоћ у њиховој реализацији тако што 
ће се дозволити државама чланицама да у својим 
националним циљевима узму у обзир ограничену 
количину електричне енергије произведене из таквих 
објеката током изградње интерконекције.

40. Процедура коју користи управа одговорна за надзор 
издавања дозвола, сертификације и лиценцирања 
постројења обновљиве енергије треба да буде 
објективна, транспарентна, недискриминаторна и да 
води рачуна о сразмери када примењује правила на 
конкретне пројекте. Нарочито је сврсисходно избе-
гавати непотребна терећења до којих би могло доћи 
уколико би се пројекти обновљиве енергије класи-
фиковали као постројења која носе висок ризик по 
здравље.

41. Пракса показује да недостатак транспарентних 
правила и координације између разних тела за 
издавање дозвола спречавају коришћење енергије из 
обновљивих извора. Стога, потребно је узети у обзир 
специфичну структуру сектора обновљиве енергије 
када национални, регионални и локални надлежни 
органи разматрају своје административне проце-
дуре издавања дозвола за изградњу и експлоатацију 
постројења, као и одговарајућу преносну и дистри-
бутивну мрежну инфраструктуру за производњу 
електричне енергије, грејање и хлађење или за 
транспорт горива из обновљивих извора енергије. 
Административне процедуре за издавање дозвола 
треба поједноставити транспарентним редоследом 
(распоредом) за постројења која користе енергију из 
обновљивих извора. Правила планирања и смернице 
треба да буду прилагођени тако да узимају у обзир 
исплативо и еколошки корисно грејање и хлађење и 
електроенергетску опрему која користи обновљиву 
енергију.

42. Ради бржег увођења енергије из обновљивих извора, 
с обзиром на њихов укупни високо одржив и еколошки 
користан квалитет, приликом примене административ-
них правила, структуре планирања и законодавства 
који су конципирани за лиценцирање постројења, 
државе чланице би требало да узму у обзир смањење 
и контролу загађења код индустријских постројења, 
борбу против загађења ваздуха или спречавање 
или смањење на најмању меру испуштања опасних 
материја у животну средину, допринос обновљивих 
извора енергије у постизању циљева из домена 
екологије и климатских промена, нарочито када се 
она упореде са постројењима необновљиве енергије.

43. Да би се стимулисао индивидуални допринос 
сваког грађанина у духу циљева из ове директиве, 
одговарајући надлежни органи треба да размисле 
о замени дозволе једноставним обавештењима 
надлежним телима када се инсталишу мали децен-
трализовани уређаји за производњу енергије из 
обновљивих извора.

44. Потребно је обезбедити доследност и везу између 
циљева ове директиве и других екололошких 
законских прописа које доноси Заједница. Наро-
чито је важно да државе чланице, током процедура 
оцењивања, планирања и лиценцирања постројења 
за обновљиву енергију, узму у обзир све еколошке 
законе и друге прописе Заједнице, као и допринос 
који обновљиви извори енергије дају у домену еко-
лошких циљева и циљева у вези са климатским про-
менама, нарочито када се упореде са постројењима 
за необновљиву енергију.

45. Националне техничке спецификације и остали тех-
нички захтеви који потпадају под циљеве Дирек-
тиве 98/34/ЕК Европског парламента и Савета од 
22.6.1998, која предвиђа обезбеђење информација 
на пољу техничких стандарда, прописа и правила 
о информативним друштвеним сервисима, које 
се, на пример, односе на нивое квалитета, методе 
испитивања или услове коришћења, не би требало 
да створе баријере за трговину опремом и системима  
обновљиве   енергије. Због тога, системима подршке 
обновљивој енергији не би требало да се прописују 
националне техничке спецификације које одступају од 
постојећих стандарда Заједнице или које захтевају да 
се опрема или системи обухваћени системом подршке 
сертификују или испитују на задатој локацији, или да 
то ради задато тело.

46. Прикладно је да државе чланице размотре механизме 
за подстицање коришћења обновљивих извора 
енергије за централно грејање и хлађење.

47. На националном и регионалном нивоу, правила 
и обавезе који се односе на минималне захтеве у 
погледу коришћења обновљивих извора енергије 
у новим и реновираним зградама, довели су до 
значајног повећања коришћења обновљиве енергије. 
Потребно је подстицати такве мере у ширем контексту 
Заједнице, уз истовремено стимулисање коришћења 
обновљиве енергије у сврхе које дају већу енергетску 
ефикасност кроз грађевинске прописе и препоруке 
(правилнике).
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48. Да би државе чланице олакшале и убрзале 
утврђивање минималних нивоа коришћења енергије 
из обновљивих извора у зградама, прикладно би било 
да се предвиди да се такви нивои постигну уношењем 
одређеног фактора енергије из обновљивих извора 
ради задовољења захтева о минималном енергет-
ском учинку зграде према Директиви 2002/91/ЕК, 
која се односи на смањење емисије угљеника по 
згради уз оптималне трошкове.

49. Проблеме недостатка информисаности и стручне 
оспособљености, нарочито у сектору грејања и 
хлађења, треба отклонити како би се поспешило 
коришћење енергије из обновљивих извора.

50. Све док су приступ или бављење професијом инста-
латера (монтера) регулисани звањем, предуслови 
за признавање стручних квалификација прописани 
су Директивом 2005/36/ЕК Европског парламента 
и Савета од 7.9.2005. о признавању стручних 
квалификација. Према томе, ова директива важи без 
повреде Директиве 2005/36/ЕК.

51. Иако Директива 2005/36/ЕК прописује услове 
за узајамно признавање стручних квалификација, 
укључујући звање архитекте, још постоји потреба да 
се предвиди да архитекте и планери на стручан начин 
разматрају оптималну комбинацију обновљивих 
извора енергије и технологије високог учинка при-
ликом израде својих планова и пројеката. Стога би 
државе чланице требало да обезбеде јасне смер-
нице у вези са овим питањем. То треба урадити без 
повреде Директиве 2005/36/ЕК, посебно њених 
чланова 46 и 49.

52. Једина улога гаранције о пореклу, која се издаје 
у смислу ове директиве, јесте да крајњем купцу 
потврди да је дати удео или количина енергије про-
изведена из обновљивих извора. Гаранција о пореклу 
може да се пренесе, независно од енергије на коју се 
односи, са једног имаоца на другог. Међутим, да би 
се омогућило да се јединица електричне енергије из 
обновљивих извора обелодани купцу само једном, 
потребно је избегавати двоструко рачунање и дво-
струко  обелодањивање гаранција о пореклу. Енергију 
из обновљивих извора, за коју је пратећу гаранцију о 
пореклу произвођач продао посебно, не би требало 
обелоданити или продати крајњем купцу као енергију 
из обновљивих извора. Важно је направити разлику 
између „зелених“ сертификата, који се користе за 
системе подршке, и гаранција о пореклу.

53. Прикладно је омогућити тржишту у настајању за 
енергију из обновљивих извора да допринесе 
изградњи нових инсталација (постројења) за енергију 
произведену из обновљивих извора. Државе чланице 
би стога требало да буду у позицији да захтевају од 
компанија за снабдевање електричном енергијом, 
које стављају на увид (обелодањују) крајњим купцима 
своју енергетску структуру производње у складу 
са чланом 3(6) Директиве 2003/54/ЕК, да укључе 
минимални проценат гарантовања о пореклу из 
новоизграђених постројења (инсталација) која про-
изводе енергију из обновљивих извора, под условом 
да је то у складу са законима Заједнице.

54. Важно је обезбедити информације о томе како се 
електрична енергија из система подршке алоцира 
крајњим купцима у складу са чланом 3(6) Директиве 
2003/54/ЕК. Да би се унапредио квалитет такве 
информације у односу на потрошаче, нарочито у 
погледу количине енергије из обновљивих извора 
произведене у новим инсталацијама (постројењима), 
Комисија треба да оцени ефикасност мера које 
државе чланице предузимају.

55. Директива 2004/8/ЕК Европског парламента и 
Савета  од 11. фебруара 2004. године о унапређењу 
когенерације на основу потражње корисне топлотне 
енергије на интерном тржишту енергије предвиђа 
гаранцију о пореклу којом се доказује порекло елек-
тричне енергије,  произведене у високоефикасним 
когенеративним постројењима. Такве гаранције о 
пореклу не могу да се користе када се обелодањује 
коришћење енергије из обновљивих извора у складу 
са чланом 3(6) Директиве 2003/54/ЕК пошто то 
може да доведе до двоструког рачунања и двостру-
ког обелодањивања.

56. Гаранције о пореклу саме по себи не обезбеђују 
право на бенефиције према националним програ-
мима подршке.

57. Постоји потреба да се подржи интегрисање 
енергије из обновљивих извора у мрежу за пренос и 
дистрибуцију и коришћење система за складиштење 
енергије за интегрисану повремену производњу 
енергије из обновљивих извора. 

58. Требало би убрзати развој пројеката за обновљиву 
енергију, укључујући пројекте обновљиве енергије од 
европског значаја сходно програму Трансевропска 
енергетска мрежа (Trans-European Network for Energy 
- TEN-E). Ради тога, Комисија  би требало да анали-
зира на који начин финансирање таквих пројеката 
може да се побољша. Посебна пажња би требало 
да се посвети пројектима обновљиве енергије, 
који ће допринети знатном повећању сигурности 
у снабдевању енергијом у Заједници и у суседним 
државама.

59. Међусобно повезивање држава олакшава 
интегрисање електричне енергије из обновљивих 
извора. Поред тога, смањивањем разлика, међусобно 
повезивање може да умањи трошкове  балансирања, 
да потпомогне истинску конкуренцију остваривањем 
нижих цена и да потпомогне  развој мрежа. Такође, 
заједничко учешће и оптимално коришћење капаци-
тета за пренос могло би да помогне да се избегне 
претерана потреба за изградњом нових капацитета.

60. Приоритетни и гарантовани приступ производњи 
електричне енергије из обновљивих извора важни 
су за интеграцију обновљивих извора енергије на 
интерном тржишту електричне енергије, у складу са  
чланом 11(2), и за даљи развој, члан 11(3) Директиве 
2003/54/ЕК. Захтеви који се односе на одржавање 
поузданости и сигурности мреже и диспечерски  
цен тар могу да се разликују према карактеристи-
кама националне мреже и безбедности њеног 
функционисања. Приоритетни приступ мрежи 
обезбеђује сигурност која се даје повезаним 
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генераторима електричне енергије добијене из 
обновљивих извора енергије да ће бити у могућности 
да у свако време продају и да изврше пренос елек-
тричне енергије произведене из обновљивих извора, 
у складу са  правилима за повезивање када год 
извор буде на располагању. У случају да се елек-
трична енергија из обновљивих извора интегрише на 
тржишту за тренутну испоруку, гарантовани приступ 
обезбеђује да сва електрична енергија која се прода 
и подржи добије приступ мрежи, дозвољавајући 
коришћење максималне количине електричне 
енергије из обновљивих извора из инсталација које 
су прикључене на мрежу. Међутим, то не подразумева 
никакву обавезу држава чланица да подржавају или 
уводе обавезе куповине енергије из обновљивих 
извора. У другим системима, фиксна цена се дефинише 
за електричну енергију из обновљивих извора обично 
у комбинацији са обавезном куповином за оператора 
система. У том случају, приоритетни приступ је већ дат.

61. У одређеним околностима није у потпуности могуће 
да се обезбеде пренос и дистрибуција електричне 
енергије која се произведе из обновљивих извора, а 
да то не утиче на поузданост или сигурност мрежног 
система. У таквим околностима, може бити при-
кладно да се даје финансијска надокнада таквим 
произвођачима. И поред тога, циљеви ове директиве 
захтевају одрживо повећање преноса и дистрибуције 
електричне енергије произведене из обновљивих 
извора без утицања на поузданост и сигурност 
мрежног система. Ради тога, државе чланице би 
требало да предузму одговарајуће мере како би 
се омогућио већи продор електричне енергије из 
обновљивих извора, између осталог, и узимањем у 
обзир специфичности различитих ресурса и ресурса 
који још увек не могу да се складиште. У мери у 
којој то захтевају циљеви постављени у овој дирек-
тиви, прикључивање нових инсталација обновљиве 
енергије требало би да се дозволи што је пре могуће. 
Да би се убрзале процедуре за прикључивање на 
мрежу, државе чланице могу да обезбеде приоритет 
код прикључивања или резервисање капацитета за 
прикључак за нове инсталације у којима се производи 
електрична енергија из обновљивих извора.

62. Трошкови прикључивања нових произвођача елек-
тричне енергије и гаса  из обновљивих извора 
енергије на мреже за електричну енергију и гас 
требало би да буду објективни, транспаренти и 
недискриминациони; такође, требало би да се 
дужна пажња посвећује користима које укључени 
произвођачи електричне енергије из обновљивих 
извора и локални произвођачи гаса из обновљивих 
извора енергије доносе мрежама за електричну 
енергију и гас.

63. Произвођачи електричне енергије који желе да 
експлоатишу потенцијал енергије из обновљивих 
извора у периферним регионима Заједнице, посебно 
у острвским регионима и регионима са малом 
густином насељености, требало би, када год је то 
изводљиво, да имају користи од разумних трош-
кова прикључка, како би се осигурало да не буду 

неправедно на губитку у поређењу са произвођачима 
који се налазе у централним, индустријализованим 
или гушће насељеним подручјима.

64. Директива 2001/77/ЕК поставља оквир за 
интегрисање у мрежу електричне енергије добијене 
из обновљивих извора. Међутим, постоје знатне 
варијације између држава чланица у степену 
интеграције који је стварно остварен. Из тог разлога, 
неопходно је да се ојача оквир и да се периодично 
врши преглед његове примене на националном 
нивоу.

65. Производња биогорива би требало да буде одржива. 
Биогорива која се користе за усклађивање са задатим 
циљевима постављеним у овој директиви и она која 
користе средства из националних програма подршке 
требало би, стога, да испуњавају критеријуме 
одрживости.

66. Заједница би требало да предузме одговарајуће 
кораке у контексту ове директиве, укључујући 
промовисање критеријума одрживости за биого-
рива  и развој друге и треће генерације биогорива у 
Заједници  и широм света, и да ојача пољопривредна 
истраживања и стварање знања у тим областима.

67. Увођење критеријума одрживости за биогорива неће 
постићи своје циљеве уколико се, уместо течних био-
горива, користе они производи који не задовољавају 
те критеријуме и који се иначе не би користили као био-
горива у секторима грејања или електричне енергије. 
Из тог разлога, критеријуми одрживости би требало 
да се примењују на течна биогорива генерално.

68. Европски савет је марта 2007. године позвао Комисију 
да предложи свеобухватну директиву о коришћењу 
обновљивих извора енергије, која би могла да 
садржи критеријуме и одредбе како би се осигурало 
одрживо снабдевање и коришћење биоенергије.  
Такви критеријуми одрживости  требало би да чине 
кохерентни део шире схеме, која покрива сва течна 
биогорива, а не само  биогорива. Овакви критеријуми 
одрживости требало би, стога, да буду укључени у 
ову директиву. Да би се осигурао кохерентан однос 
између енергетске политике и политике о животној 
средини и да би се избегли додатни трошкови за 
привреду и несклад са животном средином, који би 
се повезивали са неконзистентним приступом, битно 
је да се обезбеде исти критеријуми одрживости за 
коришћење  биогорива за потребе ове директиве, 
с једне, и Директиве 98/70/ЕК, с друге стране. Из 
истих разлога, двоструко извештавање би требало да 
се избегава у том контексту. Надаље, Комисија  и над-
лежни државни органи требало би да координирају 
своје активности у оквиру одбора који би био посебно 
одговоран за аспекте одрживости. Комисија би, поред 
тога,  требало у 2009. години да испита могућности 
укључивања других примена биомасе и модалитете 
који су с тим у вези.

69. Све већа потражња биогорива и течних биогорива 
широм света, као и подстицаји за њихово коришћење 
предвиђени овом директивом, не би требало да 
имају за последицу охрабривање уништавања 
земљишта са биолошком разноликошћу. Треба 
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да се очувају ови ограничени ресурси, који су у 
различитим међународним инструментима при-
знати да имају вредност за читаво човечанство. 
Потрошачи у Заједници  би, поред тога, сматрали 
морално неприхватљивим када би њихово повећано 
коришћење биогорива и течних биогорива могло да 
има за последицу уништавање земљишта са био-
лошком разноликошћу. Отуда, неопходно је пред-
видети да критеријуми одрживости обезбеђују да 
биогорива и течна биогорива могу да се квалификују 
за олакшице само када може да се гарантује да не 
потичу са подручја са биолошком разноликошћу 
или, у случају подручја која су одређена за потребе 
заштите природе или за заштиту ретких, у опас-
ности или угрожених екосистема или врста, реле-
вантни надлежни орган власти треба да докаже да 
производња нове сировине не утиче на те сврхе. У 
критеријумима одрживости би требало да се сматра 
да је шума биодиверзитет када је „примарна шума“, 
у складу са дефиницијом коју користи Организација 
за храну и пољопривреду Уједињених нација  (FAO) 
у својој Глобалној процени шумских ресурса (Global 
Forest Resource Assessment), а којом се служе државе 
широм света при извештавању о опсегу примарних 
шума или када су заштићене националним законом 
за заштиту природе. Подручја на којима се сакупљају 
шумски плодови који нису са дрвећа требало би да 
буду укључена, под условом да је људски утицај мали. 
Остали типови шума како их је дефинисао FAO, као 
што су модификоване природне шуме, полуприродне 
шуме и плантаже, не би требало да се сматрају при-
марним шумама. Надаље, у вези са великим  биоди-
верзитетом природе на одређеним пашњацима, како у 
умереном, тако и у тропском појасу, укључујући велики 
биодиверзитет савана, степа, шикара и прерија, био-
горива направљена од сировина које потичу са таквих 
земљишта не би требало да се квалификују за олак-
шице које се предвиђају овом директивом. Комисија 
би требало да установи одговарајуће критеријуме  и 
географске распоне за дефинисање таквих пашњака 
са великим биодиверзитетом у складу са  најбољим 
расположивим научним доказима и релевантним 
међународним стандардима.

70. Уколико се земљиште са великом количином угљеника 
у свом саставу или вегетацији претвори у земљиште 
за узгајање сировина за биогорива или течна био-
горива, нешто од наслага угљеника ће се генерално 
ослободити у атмосферу и довести до формирања 
угљен-диоксида. Резултирајући негативни утицај 
гасова стаклене баште може да поништи позитивни 
утицај гасова стаклене баште  из биогорива или течних 
биогорива, у неким случајевима и са великом разли-
ком. Такве конверзије би требало, стога, да се узму 
у обзир приликом израчунавања смањења емисија 
гасова стаклене баште одређених биогорива и течних 
биогорива. Ово је нужно да би се осигурало да се 
приликом израчунавања смањења емисије гасова 
стаклене баште узима у обзир укупни утицај угљеника 
на коришћење биогорива и течних биогорива.

71. Приликом израчунавања утицаја гасова ста-
клене баште на претварање земљишта, економски 

оператори би требало да буду у могућности да 
користе стварне вредности за наслаге угљеника које 
се повезују са одређеним коришћењем земљишта 
после претварања. Такође би требало да буду у 
могућности да користе стандардне вредности. 
Рад Међудржавног панела о климатским проме-
нама (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
одговарајућа је база за такве стандардне вредности. 
Тај рад није тренутно изражен у форми коју одмах 
могу да примене економски оператори. Комисија би, 
стога, требало да припреми нацрт смерница о том 
раду, које би служиле као основ за израчунавање 
промена у наслагама угљеника за потребе ове дирек-
тиве, укључујући такве промене на пошумљеним 
подручјима са покривеношћу крошњама између 10 и 
30 %, савана, шикара и прерија.

72. Прикладно је да Комисија развије методологије 
помоћу којих би могла да се врши процена  утицаја 
одводњавања тресетишта на емисије гасова стаклене 
баште.

73. Земљиште не би требало да се претвара за 
производњу биогорива уколико губитак наслага 
угљеника након претварања не би могао, у разумном 
периоду, узимајући у обзир хитност решавања кли-
матских промена, да буде надокнађен смањивањем 
емисије гасова стаклене баште, које је резултат 
производње биогорива или течних биогорива. Ово 
би спречило беспотребно, тегобно истраживање 
економским операторима и претварање земљишта са 
високим наслагама угљеника, за које би се показало 
да је неподесно за производњу сировина за био-
горива и течна биогорива. Широм света сачињени 
пописи наслага угљеника показују да мочваре и 
стално пошумљена подручја са покривеношћу 
крошњама већом од 30 % треба да буду укључена у 
ту категорију. Пошумљена подручја са покривеношћу 
крошњама између 10 и 30 % треба, такође, да буду 
укључена, осим ако не постоје докази који потврђују 
да су њихове наслаге угљеника довољно мале да 
би се оправдало њихово претварање у складу са 
правилима постављеним у овој  директиви. Код 
упућивања на мочваре, у обзир би требало да се 
узима дефиниција из Конвенције о мочварама од 
међународног значаја, нарочито као станишта птица 
мочварица (Convention on Wetlands of International 
Importance, especially as Waterfowl Habitat), усвојене 
2. фебруара 1971. године у Рамсару.

74. Олакшице које се предвиђају овом директивом 
охрабриће повећану производњу биогорива и течних 
биогорива широм света. Тамо где се биогорива  и 
течна биогорива праве од сировина које су произ-
ведене у оквиру Заједнице, требало би такође да 
буду усклађене са захтевима за животну средину у 
Заједници у вези са пољопривредном, укључујући и 
оне захтеве који се односе на заштиту квалитета под-
земних и површинских вода, и са социјалним захте-
вима. Међутим, постоји бојазан да би код производње 
биогорива и течних биогорива у извесним земљама 
Трећег света могло да дође до непоштовања мини-
малних еколошких и социјалних захтева. Стога је при-
кладно да се охрабри склапање мултилатералних и 
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билатералних споразума, и добровољних међу на-
родних или државних схема које покривају кључна 
еколошка и социјална разматрања, како би се про-
мовисала производња  биогорива  и течних биого-
рива широм света на одржив начин. У одсуству таквих 
споразума или схема, државе чланице би требало да 
захтевају од економских оператора да извештавају о 
тим питањима.

75. Узимајући у обзир потребу да се ресурсима биомасе 
управља на одржив начин, Комисија би требало у 
2009. години да анализира захтеве за одрживост 
схема за енергетско коришћење биомасе, који су 
другачији од захтева за течна биогорива и биогорива. 

76. Критеријуми одрживости биће ефикасни једино ако 
доводе до промена у понашању тржишних актера. 
Те промене ће се догодити само када биогорива 
и течна биогорива која испуњавају те критеријуме 
добију премију на цену у односу на она која их 
не испуњавају. Према методу баланса масе за 
верификовање усклађености, постоји физичка веза 
између производње биогорива  и течних биогорива 
која испуњава критеријуме одрживости и потрошње 
биогорива и течних биогорива у Заједници, што 
обезбеђује одговарајућу равнотежу између понуде 
и потражње и осигурава премију на цену, која је 
већа него у системима у којима не постоји таква веза. 
Како би се осигурало да биогорива и течна биого-
рива која испуњавају критеријуме одрживости могу 
да се продају по вишој цени, требало би, стога, да 
се користи метод биланса масе за верификацију 
усклађености. Ово би требало да одржи интегри-
тет система док се у исто време избегава наметање 
неразумног оптерећења за индустрију. Други методи 
верификације би, такође, требало да се испитају.

77. Тамо где је то прикладно, Комисија  би требало да 
посвети дужну пажњу Процени миленијумског екоси-
стема (Millennium Ecosystem Assessment), која садржи 
корисне податке за очување бар оних подручја која 
пружају основне екосистемске услуге у критичним 
ситуацијама, као што су заштита сливова и контрола 
ерозије.

78. Прикладно је да се прате утицаји узгајања биомасе, 
као што су промене због коришћења земљишта, 
укључујући расељавање, увођење инвазивних 
страних врста и други ефекти на биодиверзитет, као 
и ефекти на производњу хране и локални проспери-
тет. Комисија  би требало да размотри све релевантне 
изворе информација, укључујући FAO мапу глади. 
Биогорива би требало да се промовишу на начин 
којим се охрабрује већа пољопривредна производња 
и коришћење деградираног земљишта. 

79. У интересу је Заједнице да охрабри развој мултила-
тералних и билатералних споразума и добровољних 
међународних или државних схема којима се 
постављају стандарди за одрживу производњу био-
горива и течних биогорива, и којима се потврђује 
да производња биогорива и течних биогорива 
задовољава те стандарде. Из тог разлога, требало би 
да постоји одредба по којој би сви такви споразуми 
или схеме били признати пошто пружају поуздане 

доказе и податке, под условом да задовољавају адек-
ватне стандарде за поузданост, транспарентност и 
независно проверавање.

80. Неопходно је поставити јасна правила за 
израчунавање емисије гасова стаклене баште из  
биогорива  и течних биогорива и из фосилних горива 
са којима се пореде.

81. Нуспроизводи из производње и коришћења 
горива требало би да се узму у обзир приликом 
израчунавања емисије гасова стаклене баште. Метод 
супституције је прикладан за потребе анализирања 
политике, али не и за регулисање појединачних 
економских оператора и појединачне пошиљке 
горива за транспорт. У тим случајевима, метод 
алокације енергије је најприкладнији због тога што 
је једноставан за примену, предвидив током времена, 
своди на минимум контрапродуктивне олакшице и 
што даје резултате који су генерално упоредиви са 
онима који су добијени методом супституције. За 
потребе анализирања политике, Комисија би, такође, 
у свом извештавању, требало да презентира резул-
тате коришћења метода супституције.

82. Да би се избегло несразмерно административно 
оптерећење, листа унапред дефинисаних вредно-
сти би требало да се састави за уобичајене путеве 
производње биогорива и та листа би требало да се 
ажурира и проширује када даљи поуздани подаци 
буду на располагању. Економски  оператори би 
требало увек да имају права на ниво смањења 
емисије гасова стаклене баште за биогорива  и течна 
биогорива, који је установљен на тој листи. Када 
унапред дефинисана вредност смањења емисије 
гасова стаклене баште на основу производног пута 
буде испод потребног минималног нивоа смањења 
емисије гасова стаклене баште, од произвођача који 
желе да демонстрирају своју усклађеност са овим 
минималним нивоом требало би да се захтева да 
покажу да су стварне емисије из њихових произво-
дних процеса ниже од оних које су претпостављене 
код израчунавања унапред дефинисаних вредности.

83. Прикладно је да се подаци који се користе за 
израчунавање унапред дефинисаних вредности 
добијају од независних, научних и стручних извора 
и да се ажурирају како је погодно пошто ти извори 
буду напредовали у свом раду. Комисија  би требало 
да охрабрује такве изворе да се баве, када буду ажу-
рирали свој рад, емисијама од узгајања, ефектом 
регионалних и климатских услова, ефектима узгајања 
коришћењем одрживих пољопривредних и орган-
ских метода земљорадње, и научним доприносом 
произвођача, у оквиру Заједнице и у државама 
Трећег света, и у цивилном друштву.

84. Да би се избегло потпомагање узгајања сировина за 
биогорива и течна биогорива на местима на којима би 
то довело до већих емисија гасова стаклене баште, 
коришћење унапред дефинисаних вредности за 
узгајање требало би да се ограничи на регионе на 
којима такав утицај може поуздано да се искључи. 
Међутим, да би се избегло несразмерно админи-
стративно оптерећење, прикладно је да државе 
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чланице одреде националне или регионалне просеке 
за емисије од узгајања, укључујући и емисије због 
коришћења вештачких ђубрива.

85. Глобална потражња пољопривредних производа се 
све више повећава. Део те повећане потражње ће се 
задовољити повећањем количине земљишта које ће се 
одредити за пољопривреду.  Обнављање земљишта 
које је озбиљно деградирано или веома контамини-
рано и стога не може да се користи у свом садашњем 
стању за пољопривредне потребе начин је да се 
повећа количина земљишта која је на располагању за 
обраду. Схема одрживости би требало да промовише 
корисника обновљеног деградираног земљишта због 
тога што ће промовисање биогорива  и течних био-
горива допринети расту потражње пољопривредних 
производа. Чак и ако су сама биогорива направљена 
коришћењем сировина са земљишта које се већ 
користи за обраду, нето повећање потражње усева, 
које је настало промовисањем биогорива, могло би да 
доведе до нето повећања обрађених површина. Ово 
би могло да утиче на земљиште са великим наслагама 
угљеника, што би довело до штетних губитака наслага 
угљеника. Да би се ублажио такав ризик, прикладно 
је увођење пратећих мера којима би се потпомагало 
повећавање стопе продуктивности на земљишту које 
се већ користи за усеве, коришћење деградираног 
земљишта и усвајање захтева за одрживост, упоре-
дивих са онима који су постављени у овој директиви 
за потрошњу биогорива Заједнице у другим држа-
вама које користе биогориво. Комисија би требало 
да развије конкретну методологију за свођење на 
минимум емисија гасова стаклене баште које су 
проузроковане индиректно променама у коришћењу 
земљишта. Ради тога, Комисија би требало да ана-
лизира, на основу најбољих расположивих научних 
доказа, а посебно укључивањем фактора за индирек-
тне промене коришћења земљишта, израчунавање 
емисија гасова стаклене баште и потребе да се 
подстичу одржива биогорива, којима се своди на  
минимум утицај на промену коришћења земљишта и 
побољшање одрживости биогорива у погледу инди-
ректне промене коришћења земљишта. Приликом 
развијања такве методологије, Комисија  би требало, 
између осталог, да апострофира потенцијалне 
индиректне промене коришћења земљишта, које су 
резултат биогорива произведених од непрехрамбе-
них целулозних материјала и од лигноцелулозних 
материјала.

86. Да би се омогућило остваривање адекватног тржиш-
ног удела биогорива, неопходно је да се на тржишту 
обезбеде боље мешавина биодизела у дизелу од 
оних које су предвиђене стандардом ЕН590/2004.

87. Да би се осигурало да постане комерцијално 
изводљива диверсификација распона коришћене 
сточне хране, која се обавља биогоривом, таква био-
горива требало би да добију екстра накнаду према 
националним обавезама у односу на  биогориво.

88. Редовно извештавање је потребно како би се осигу-
рала стална усредсређеност на напредак у развоју 
енергије из обновљивих извора на националном 
нивоу и на нивоу Заједнице. Прикладно је захтевати 

коришћење хармонизованог темплејта за нацио-
налне акционе планове за обновљиву енергију, које 
државе чланице  треба да доставе. Такви планови би 
могли да обухвате процену трошкова и користи од 
предвиђених мера, мере које се односе на неопходно 
продужавање или јачање постојеће мрежне инфра-
структуре, процену трошкова и користи од развоја  
енергије из обновљивих извора већег од нивоа који је 
захтеван у индикативној трајекторији, информације о 
националним програмима подршке и информације о 
њиховом коришћењу енергије из обновљивих извора 
у новим или реновираним зградама.

89. Када буду припремале своје системе за подршку, 
државе чланице могу да подстичу коришћење биого-
рива, које даје додатне користи, укључујући користи 
од диверсификације понуђене биогоривима која се 
праве од отпада, остатака, непрехрамбеног целу-
лозног материјала, лигноцелулозног материјала 
и алги, као и од биљака које се не наводњавају, а 
које расту на сушним подручјима ради спречавања 
настајања пустиња, тако што ће се посвећивати 
дужна пажња различитим трошковима производње 
енергије из традиционалних биогорива, с једне 
стране,  и оних биогорива која дају додатне користи 
у односу на друге. Државе чланице могу да подстичу 
инвестиције у истраживање и развој у односу на те и 
друге технологије за обновљиву енергију, за које је 
потребно време да би постале конкурентне.

90. Имплементација ове директиве требало би да одра-
жава, тамо где је то релевантно, одредбе Конвенције 
о приступу информацијама, учешћу јавности у 
доношењу одлука и приступ праведности код 
питања о животној средини (Convention on Access to 
Information, Public Participation in Decision-Making and 
Access to Justice in Environmental Matters), а посебно 
како је спроведена Директива 2003/4/ЕК Европског 
парламента и Савета од 28. јануара 2003. године о 
јавном приступу информацијама о животној средини.

91. Мере које су неопходне за  реализацију ове дирек-
тиве требало би да се усвоје у складу са  Одлуком 
Савета 1999/468/ЕК од 28. јуна 1999. године, којом 
су постављене процедуре за спровођење овлашћења 
која су пренета на Комисију.

92. Посебно, Комисија би требало да има овлашћења 
да прилагоди методолошке принципе и вредности, 
неопходне за процену да ли су испуњени критеријуми 
одрживости код биогорива и течних биогорива, 
да прилагоди енергетски садржај горива за транс-
порт  техничком и научном напретку, да установи 
критеријуме и географске границе за одређивање 
пашњака са великим биодиверзитетом и да уста-
нови детаљне дефиниције за озбиљно деградирано 
или контаминирано земљиште. Такве мере спадају у 
општи делокруг, а предвиђене су ради измене несуш-
тинских елемената ове директиве, између осталог, 
допуњавајући је новим несуштинским елементима, 
који морају да се усвоје у складу са регулаторном про-
цедуром и са критичким разматрањем предвиђеним у 
члану 5(а) Одлуке 1999/468/ЕК.

93. Одредбе Директиве 2001/77/ЕК и Директиве 
2003/30/ЕК које се преклапају са одредбама ове 
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директиве требало би да се избришу с најкаснијим 
могућим датумом ради транспозиције у ову дирек-
тиву. Одредбе које се односе на задате циљеве 
и извештавање за 2010. годину требало би да 
остану на снази све до краја 2011. године. Сходно 
томе, неопходно је да се изврше измене Директиве 
2001/77/ЕК и Директиве 2003/30/ЕК. 

94. Пошто мере које су предвиђене члановима од 17 до 
19 такође имају утицаја на  функционисање интерног 
тржишта хармонизацијом критеријума одрживости 
за биогорива и течна биогорива за задате потребе 
обрачуна према овој директиви, оне истовремено 
олакшавају, у складу са чланом 17(8), трговину 
између држава чланица биогоривима и течним биого-
ривима, која је усклађена са тим условима, а заснива 
се на члану 95 Споразума.

95. Систем одрживости не би требало да спречи државе 
чланице да својим националним програмима подршке 
предвиде и веће производне трошкове биогорива и 
течних биогорива ако доносе користи које премашују 
минимално прописане у плану одрживости.

96. Пошто општи циљеви ове директиве, да се до 2020. 
године оствари удео од 20% енергије из обновљивих 
извора у бруто финалној потрошњи енергије у 
Заједници и удео од 10% енергије из обновљивих 
извора у потрошњи енергије за транспорт у свакој 
од држава чланица, не могу, због размера акције, у 
потпуности да се остваре у државама чланицама, 
боље је остваривати их на нивоу Заједнице, ради чега 
Заједница може да усвоји мере, у складу са принци-
пима одрживости, наведеним у члану 5 Споразума. 
У овој директиви не иде се више од онога што је у 
погледу принципа пропорционалности предвиђено у 
том члану да би се остварили ови циљеви. 

97. У складу са тачком 34 Међуинституционалног спора-
зума о бољем доношењу закона, земље чланице се 
подстичу да израде, за себе и у интересу Заједнице, 
властите табеле, које илуструју, што је више 
могуће, корелацију између ове директиве и мера 
транспозиције, и да их обелодане.
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УСВОЈИЛЕ СУ ОВУ ДИРЕКТИВУ (2009/28/EК):  
Чланови од 1 до 25 дати су у прилогу (само на DVD-у)

 
 

Пресек стања (06.05.2010):
Ка новој стратегији развоја енергетике Европе од 2011. до 2020. године

УВОД и ЗАКљУЧЦи

*НАПОМЕНА: документ је дат у прилогу (само на 
DVD-у)

Увод
Европска енергетска политика развијала се у последњој 
деценији са узастопним усвајањем „зелених књига“ и 
ревизија Стратегије развоја сектора енергетике, које је 
обављала Европска комисија да би подстицала напоре 
за обезбеђивање одрживости, конкурентности и сигур-
ности снабдевања. Први акциони план Европске уније за 
сектор енергетике усвојио је Европски савет у марту 2007. 
године, и он је у великој мери уграђен у нове законе и 
друге прописе, као и у нацрте докумената, који ће ускоро 
бити усвојени. Европски савет је 2007. године упутио 
захтев Комисији да припреми нови акциони план за период 
после 2010. године.

Општи циљ европске енергетске политике и даље остаје 
обезбеђивање сигурне, одрживе и доступне 
енергије за све, како за предузећа, тако и за грађане. 
Изазови глобалне енергетске сигурности и енергетске 
геополитике успоравају напредак у борби против кли-
матских промена на глобалном нивоу. Такође, потреба 
за повећањем економског раста и броја радних места у 
Европској унији, као и за улагањем у енергетске мреже 
сутрашњице захтевају израду нове стратегије развоја 
сектора енергетике, која ће допринети даљем испуњењу 
ових циљева. Предлози Европске комисије који се односе 
на стратегију развоја сектора енергетике до 2020. године 
(Europe 2020 Strategy) укључују главну иницијативу за 
промовисање „Европе са ефикасним ресурсима“. Ово обу-
хвата обавезу испуњења 20/20/20 циљева у вези са 
емисијама гасова стаклене баште, обновљивим изворима 
енергије и ефикасним коришћењем енергије, с тим што се 
за 30% предвиђа смањење емисија гасова стаклене баште 
уколико се за то стекну прави услови на међународном 
нивоу. Такође, захтева се завршетак формирања 
унутрашњег енергетског тржишта и спровођење Европ-
ског стратешког плана развоја енергетске технологије 
(SET план).

Завршетак формирања унутрашњег енергет-
ског тржишта, смањење потрошње енергије и 
промовисање пројеката са ниским садржајем 
угљеника представљају главна средства за постизање 
циљева конкурентности, одрживости и сигурности 
снабдевања. Од унутрашњег тржишта које добро функ-
ционише, заснованог на регионалним и паневропским 

интерконекцијама, користи ће имати сви купци, обезбедиће 
се енегетска сигурност и омогућити прелазак на елек-
троенергетски систем са ниским садржајем угљеника. 
Доста простора остаје и за мере побољшања енергет-
ске ефикасности ради смањења емисије гасова стаклене 
баште. Смањење потрошње енергије такође ће утицати 
и на смањење издатака за енергију и смањење зависно-
сти од увоза енергије. Коначно, иновација је неопходна 
да би се постигла одрживост енергетског система, обно-
вила произвођачка база и отворила нова „зелена“ радна 
места. Отворена глобална пословна клима и кохерентнији 
и ефикаснији приступ спољним односима Европске уније 
такође ће допринети постизању циљева.

Увршћењем посебног поглавља о енергетици у Лиса-
бонску повељу обезбеђена је чврста правна основа за 
развој енергетских иницијатива, посебно оних заснованих 
на одрживости, сигурности снабдевања, функционисању 
унутрашњег енергетског тржишта, интерконекцији мрежа и 
солидарности, уз истовремено поновно утврђивање права 
држава чланица да одлучују која ће горива укључити у свој 
енергетски микс.

Сврха овог документа је да се пружи пресек стања после 
врло садржајне дебате о енергетској политици, која је 
започета у време шпанског председавања ЕУ, као и на 
успешном неформалном Енергетском савету, одржаном 
14. и 15. јануара 2010. године, како би се допринело да се 
у овој години сачини нова свеобухватна стратегија развоја 
сектора енергетике Европе од 2011. до 2020. Комисија 
се обавезала на вођење свеобухватне дискусије са свим 
заинтересованим странама на основу овог пресека стања.

Закључци
Од када је Европски савет усвојио први Акциони план за 
сектор енергетике, у марту 2007. године, законски оквири 
за спровођење циљева енергетске политике значајно су 
унапређени. Сада је потребно фокусирати се на потпуно 
спровођење овог оквира и превођење усаглашених поли-
тика у конкретне резултате за грађане и предузећа Европе. 
Поред тога, и даље постоје одређени недостаци, а нови 
догађаји повећали су потребу за побољшаном енергет-
ском стратегијом. 

Кључне компоненте такве стратегије обухватају 
искоришћавање потпуног потенцијала за уштеду енергије, 
промовисање иновација са ниским садржајем угљеника, 
потпуно оперативно унутрашње енергетско тржиште, 
сигурне и одрживе енергетске мреже и већу сарадњу и 
солидарност у оквиру Европске уније, као и постизање 
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кохерентнијег и ефикаснијег приступа спољним односима 
Европске уније у области енергетике. Краткорочни ефекти 
економске кризе не смеју смањити одлучност Европе у 
погледу повећања одрживости наше потрошње енергије и 
смањења неопходних количина енергије, као и емисије по 
јединици производње.

У поређењу са претходним Акционим планом, потребно 
је већу пажњу поклонити инвестицијама. Потребно је 
уложити милијарде евра у нове технологије, инфраструк-
туру, побољшање енергетске ефикасности, производњу 
енергије са ниским садржајем угљеника и едукацију 
јавности да би се омогућио прелазак на економију са 
ниским садржајем угљеника. Пошто је дошло до смањења 
финансијских средстава услед економске кризе, потребно 
је конзистентније користити тржишне инструменте да би 
се инвестиције усмериле у правом смеру. Будућа сигур-
ност снабдевања зависиће од нових интерконекција, како 
унутар, тако и изван Европске уније, праксе и технологија 
за штедњу енергије и „интелигентних“ мрежних и 
мерних технологија. Доступност енергије индустријским, 
комерцијалним и приватним купцима представљаће још 
један изазов, али ће се већа ефикасност постићи на основу 
европских, а не националних приступа, којима ће се обе-
збедити економије обима, у корист купаца.

У данашњем глобализованом свету, значајне су еко-
номске и социјалне користи од постизања циљева 
утврђених за 2020. годину. Овим ће се потенцијално 

смањити увоз нафте и гаса до 2020. године за 60 
милијарди евра. То представља не само финансијску 
уштеду већ је од великог значаја и за енергетску сигур-
ност. Даљи напредак у интеграцији европског тржишта 
може обезбедити додатних 0,6% до 0,8% бруто друшт-
веног производа. Испуњавање циља Европске уније 
у погледу 20% учешћа обновљивих извора енергије 
поседује потенцијал за отварање више од 600 хиљада 
нових радних места у Европској унији. Заједно са циљем 
у погледу смањања потрошње енергије за 20%, добија 
се преко милион нових радних места. Међутим, потребно 
је предузети и неке додатне мере, на пример обезбедити 
расположиву квалификовану радну снагу за реализацију 
овог потенцијала.

Испуњење циљева утврђених за 2020. годину 
подразумеваће и координисане напоре на свим 
нивоима. Европа ће постићи своје циљеве у погледу 
одрживости, конкурентности и сигурности снабдевања 
енергијом ако уложи заједничке напоре. Нова Стратегија 
развоја енергетике требало би да обухвати активности како 
на нивоу Европске уније, тако и на нивоу држава чланица. 
Градови и региони играју важну улогу у развоју локалних 
интегрисаних решења. У складу са Стратегијом Европе за 
период до 2020. године, потребно је развити нова сред-
ства за процену напретка у постизању заједничких циљева 
и координацију националних стратегија.
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Енергија 2020 – Стратегија за конкурентну, одрживу и сигурну 
енергију (10.11.2010)

УВОД и ЗАКљУЧЦи

*НАПОМЕНА: документ је дат у прилогу (само на DVD-у)

Увод
Цена неуспеха је превисока.

Енергија је жила куцавица нашег друштва. Добробит 
наших људи, индустрије и привреде зависи од сигурне, 
одрживе и приступачне енергије. У исто време, емисије 
CО2 у вези са енергијом чине 80% укупних емисија гасова 
стаклене баште у ЕУ. Ово је један је од највећих енергет-
ских изазова са којима се морамо суочити. Биће потребно 
десетине година да усмеримо наше енергетске системе 
на сигуран и одржив пут. Ипак, одлука која ће нас ставити 
на прави пут мора бити хитно донесена јер, уколико не 
успемо у постизању функционалног европског енергет-
ског тржишта, повећаће се трошкови крајњих корисника и 
европска конкурентност ће се наћи у опасности.

У наредних десет година, потребно је уложити билион 
евра у енергетски сектор, како би се диверсификовали 
постојећи извори и заменила опрема ради задовољења 
енергетских потреба, које се мењају. Структурне промене 
у снабдевању енергијом, које делимично произлазе из 
промена у домаћој производњи, обавезују европске при-
вреде да бирају између енергетских производа и инфра-
структура. Ови избори ће се осетити у наредних 30 и 
више година. Да би се омогућило хитно доношење ових 
одлука, потребно је брзо спровести амбициозне реформе 
политика. Одлагање ће имати несагледиве последице по 
друштво, у погледу дугорочних трошкова и сигурности 
снабдевања.

Заједничка европска енергетска политика развила се 
око заједничког циља осигуравања непрекидне физичке 
доступности енергетских производа и услуга на тржишту, 
по ценама које су приступачне за све потрошаче (приватне 
и индустријске), док се истовремено доприноси ширим 
друштвеним и климатским циљевима ЕУ. Средишњи циљеви 
енергетске политике (сигурност снабдевања, конкурент-
ност и одрживост) утврђени су Лисабонским уговором. У 
њему се јасно наводи што се очекује од Европе у подручју 
енергије. Одређени напредак у остваривању ових циљева 
постигнут је, али европски енергетски системи се пре-
споро прилагођавају, док обим изазова и промена расте. 
Предстојећа проширења ЕУ повећаће ове изазове, јер ће 
у Унију ући нове земље са застарелом инфраструктуром и 
мање конкурентним енергетским привредама. 

Европски савет је у 2007. усвојио амбициозан план 
циљева у вези са енергијом и климатским променама 
до 2020. године – смањење емисија гасова „стаклене 
баште“ за 20% до 30%, зависно од услова, повећање 
удела обновљивих извора енергије до 20% и побољшање 
енергетске ефикасности за 20%. Европски парламент 

непрекидно подржава ове циљеве. Европски савет је 
такође дао дугорочну предност смањењу декарбонизације 
са циљем да ЕУ и друге развијене земље смање емисије за 
80–95% до 2050. године.

Ипак, са постојећим стратегијама вероватно се неће 
достићи циљеви задати за 2020. годину, а ова стратегија 
је у потпуности неадекватна за дугорочне циљеве. 
Европски енергетски и климатски циљеви су укључени у 
стратегију Европе 2020 за паметан, одржив и инклузиван 
раст, који је усвојио Европски савет у априлу 2010. године 
и укључио у своју иницијативу „Resource-efficient Europe“. 
Хитан задатак Европске уније је договарање алата којима 
ће се потребне промене остварити и на тај начин осигу-
рати европски излазак из рецесије на још конкурентнији, 
сигурнији и одрживији пут.

Упркос важности циљева енергетских политика, постоји 
битан недостатак у њиховом испуњавању.

Унутрашње енергетско тржиште још увек је фрагменти-
сано, тако да није остварило своје потенцијале транспа-
рентности, доступности и избора. Предузећа су прерасла 
националне границе, али њихов развој и даље омета низ 
различитих националних правила и пракси. Још постоје 
многе препреке у остваривању слободног и отворе-
ног тржишног надметања. Недавна студија потрошача 
о тржиштима електричне енергије показала је мањкав 
избор потрошача у области тржишта електричне енергије 
на мало. Стопе примене прописа унутрашњег тржишта су 
разочаравајуће, а у току је више од 40 процедура због 
кршења прописа у вези са другим енергетским пакетом из 
2003. године.

Сигурност унутрашњег снабдевања енергијом умањена 
је због кашњења инвестиција и технолошког напретка. 
Тренутно 45% европске електричне енергије темељи се 
на изворима са ниским садржајем угљеника, претежно из 
нуклеарних и хидро електрана. Делови ЕУ могли би  до 
2020. да изгубе више од трећине својих производних 
капацитета због ограниченог века трајања таквих про-
изводних инсталација. То значи да је потребна замена и 
проширење постојећих капацитета, проналазак сигурних 
алтернатива фосилним горивима, прилагођавање мрежа 
обновљивим изворима енергије и постизање заиста инте-
грисаног унутрашњег енергетског тржишта. У исто време, 
државе чланице морају укинути субвенције које су штетне 
за животну средину.

Квалитет националних акционих планова енергетске 
ефикасности, коју су земље развијале још од 2008. 
године, заиста је разочаравајући будући да је огроман 
потенцијал остао неискоришћен. Прелазак на коришћење 
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обновљивих извора енергије и веће енергетске ефикасно-
сти у саобраћају преспоро се одвија. Иако смо углавном 
на путу достизања 20% енергије из обновљивих извора, 
што се тиче енергетске ефикасности, још смо далеко од 
постизања задатих циљева.

На међународном плану, мало се пажње поклања 
упозорењима о ограниченој доступности нафте у 
будућности. Упркос озбиљној кризи гаса која је била позив 
на буђење и показала европску рањивост, још увек не 
постоји заједнички приступ партнеру, снабдевачу или 
транзитним земљама. Потенцијал за даљи развој домаћих 
европских фосилних горива, укључујући и неконвенцио-
налне изворе гаса, постоји, и то је улога која ће се такође 
морати објективно размотрити.

Енергетска зависност држава чланица захтева веће 
европско ангажовање.

Европска унија је ниво на којем се морају развијати енер-
гетске политике. Одлуке које једна земља чланица донесе 
независно од других, имају снажан утицај на све друге 
државе чланице. Најоптималнији енергетски микс, који 
укључује брзи развој обновљивих извора енергије, у 
најмању руку захтева континентално тржиште. Енергетика 
је тржишни сектор, у којем се највећа економска ефикас-
ност може постићи на паневропском нивоу. Фрагменти-
сана тржишта не само да подривају сигурност снабдевања 
већ ограничавају предности које тржишна конкуренција у 
енергетском сектору може донети. Време је да енергетска 
политика заиста постане европска.

Европска унија мора остати атрактивно тржиште за 
предузећа у време све веће светске конкуренције за енер-
гетске ресурсе. Нова европска енергетска стратегија мора 
подупрети интегрисани индустријски приступ, који је пред-
ставила Европска комисија, посебно стога што енергија 
остаје важан фактор цене за индустрију. Постотак удела 
обновљивих извора енергије у енергетском миксу ЕУ је 
порастао на око 10% укупне енергетске потрошње у 2008. 
години. У 2009. години, 62% новоинсталисаних капаци-
тета за производњу електричне енергије у Европској унији 
засновано је на обновљивим изворима, углавном енергији 
ветра и соларној енергији. Међутим, независни индекс 
привлачности за инвестиције у ОИЕ за 2010. годину 
наводи САД и Кину као земље с најбољим могућностима 
за инвестирање у ОИЕ. Нови подстицаји су потребни, тако 
да је више него икад европско вођство позвано да обрати 
пажњу на ове изазове.

У међународним енергетским пословима, ЕУ би могла да 
буде пуно јача и ефикаснија ако би преузела одговорност 
за своје заједничке интересе и амбиције. Упркос томе што је 
учешће Европске уније у укупној енергетској потрошњи на 
светском нивоу 20%, она има све мање и мање утицаја на 
међународним тржиштима енергије него што то њена при-
вредна важност одређује. Глобална енергетска тржишта 
постају све више збијена, док азијске земље у развоју и 
Блиски исток стално повећавају раст светске потрошње 
енергије. Као највећи светски увозник енергије, ЕУ је 
потенцијално рањивија због ризика у вези са снабдевањем. 

Укључивање енергетске политике у Повељу ЕУ захтева 
нови поглед на ствари.

Морамо градити на основу онога што смо постигли до 
сада, и бити истрајни и јаки у нашим амбицијама.

ЕУ не може себи да дозволи неуспех у својим енергет-
ским амбицијама. Стога, Европска комисија предлаже нову 
енергетску стратегију за 2020. годину. Она ће учврстити 
већ предузете мере и појачати активности у подручјима 
где се појављују нови изазови. Нова стратегија је резултат 
опсежних расправа унутар институција ЕУ и свеобухватних 
јавних консултација. 

Овде фокус није на упоредној анализи различитих извора 
енергије, већ на корацима које је потребно предузети да би 
се достигли средњорочни циљеви политика ЕУ. Различити 
сценарији у погледу енергетског микса биће представљени 
у предстојећој мапи пута за 2050. годину, која ће описати 
начине достизања дугорочних циљева декарбонизације и 
њихове импликације на одлуке у вези са енергетском поли-
тиком. Ова стратегија одређује почетне одлуке политика 
које ће бити потребне за достизање циљева одређених 
у тренутној стратегији до 2020. године. Економија са 
ниским садржајем угљеника у 2050. години и мапа пута за 
сектор енергетике пружаће даље информације и водити 
овај програм деловања, као и његову примену, пружајући 
дугорочну визију.

Далекосежне промене у производњи, коришћењу и 
снабдевању енергијом су хитно потребне.

Као прво и најважније, стратегијом се наглашава потреба 
за ребалансирањем енергетских активности у корист поли-
тика утемељених на потражњи, оснаживањем потрошача и 
раздвајањем привредног раста од коришћења енергије. 
Конкретно, саобраћај и грађевинска индустрија морају 
наставити активне политике штедње и диверсификације 
према изворима енергије који не загађују. Осим система 
за трговину емисијама (ETS), стратегија би требало да 
помогне у стварању тржишних услова који стимулишу 
веће уштеде енергије и више улагања у привреду са 
ниским садржајем угљеника, користе низ централизова-
них и дистрибуираних ОИЕ, као и кључних технологија 
за складиштење енергије и е-мобилност (посебно елек-
трична возила и јавни превоз).

Енергетска политика је кључни допринос за остваривање 
ових циљева нове стратегије за паметан, одржив и инклу-
зиван раст, као потпора снажне, разнолике и конкурентне 
индустријске базе. У овом контексту, Европа мора признати 
да њена индустријска база има потребе у свим секторима 
и кроз цели вредносни ланац.

Јавни органи морају водити сопственим примером. Сваке 
године око 16% БДП-а ЕУ (око 1.500 милијарди евра) 
утроше јавни органи. Правила јавне набавке морају бити 
заснована на ефикаснијим условима за повећање енер-
гетске уштеде и ширење иновативних решења, посебно у 
грађевинском и сектору саобраћаја. Потенцијал тржишно 
заснованих и других политичких инструмената, укључујући 
и опорезивање како би се побољшала енергетска ефикас-
ност, мора у потпуности бити искоришћен.

На страни понуде, приоритет и даље мора бити развој 
сигурних и конкурентних извора енергије. У области 
производње електричне енергије, структура инвестиција 
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мора бити таква да око 2/3 електричне енергије долази 
из извора с ниским садржајем угљеника до раних 2020-их, 
с тим да је данашњи ниво 45%. У том контексту, приори-
тет треба дати обновљивим изворима енергије. Стратегија 
мора осигурати оквир који ће на нивоу ЕУ, поштујући наци-
оналне разлике, не само омогућити државама чланицама 
превазилажење националних циљева, већ осигурати да су 
обновљиви извори енергије и технологије економски кон-
курентне до 2020. године.

Допринос нуклеарне енергије, из које се тренутно про-
изводи око 1/3 електричне енергије у ЕУ, са учешћем у 
електричној енергији са ниским садржајем угљеника од 
2/3, мора се проценити отворено и објективно. Одредбе 
уговора Еуратом морају се у целини примењивати на риго-
розан начин, посебно у погледу сигурности. Имајући у виду 
обновљени интерес за овај облик производње енергије 
у Европи и свету, морају се спровести истраживања 
технологија управљања радиоактивним отпадом и њихове 
сигурне примене, као и припреме за дугорочни развој 
фисијских система нове генерације, за повећану одржи-
вост и когенерацију топлотне и електричне енергије, као и 
нуклеарну фузију (ITER).

Када су у питању нафта и гас, све већи увоз и повећана 
потражња из земаља у развоју захтевају осигуравање 
јачих механизама, као и нових, диверсификованих и сигур-
них праваца снабдевања. Као и приступ сировој нафти, 
инфраструктура за рафинирање је такође кључни део 
ланца снабдевања. ЕУ је снажан геополитички партнер на 
енергетским тржиштима и мора имати могућност да се у 
складу с тим и понаша.

Нова енергетска стратегија се фокусира на пет приоритета:
1. Постизање енергетски ефикасне Европе;
2. Изградња правог паневропског интегрисаног енер-

гетског тржишта;
3. Оснаживање потрошача и постизање највиших нивоа 

сигурности и заштите;
4. Проширење европског вођства у енергетским 

технологијама и иновацијама;
5. Јачање спољашње димензије европског енергетског 

тржишта.

Закључак
ЕУ је на прагу јединственог периода у енергетској поли-
тици. Енергетска тржишта су у великој мери била заштићена 
од недавних турбулентних економских догађања, 
првенствено због либерализације, довољног степена 
снабдевања и производних капацитета и адекватних 
могућности увоза. Међутим, долазе драматичне промене. 
Цене енергије ће бити погођене великом потребом енер-
гетског сектора за инвестицијама, ценама угљеника, као 
и вишим међународним ценама енергије. Конкурентност, 
сигурност снабдевања и климатски циљеви  биће угро-
жени уколико се електроенергетске мреже не унапреде, 
застареле електране не замене конкурентним и чистијим 
алтернативама, а енергија не почне користити ефикасније 
у читавом енергетском ланцу.

Државе чланице и индустрија препознале су обим 
ових изазова. Сигурно снабдевање енергијом, ефи-
касно коришћење ресурса, приступачне цене и ино-
вативна решења су одлучујући за дугорочни одрживи 
раст, отварање радних места и квалитет живота. Државе 
чланице су се сложиле да ће се суочити с наведеним 
изазовима кроз ефективно спровођење политика и акција 
на нивоу ЕУ, „европеизирајући“ енергетску политику. То 
укључује усмеравање програма подршке ЕУ према јавним 
приоритетима која тржишта нису у могућности да досегну 
и на основу којих се остварују највеће европске вредности. 
Нова енергетска стратегија ЕУ захтеваће знатне напоре у 
техничким иновацијама и инвестицијама. Стимулисаће ће 
динамично и конкурентно тржиште и довести до јачања 
институционалних аранжмана за праћење и усмеравање 
развоја. Доћи ће до јачања сигурности и одрживости 
енергетских система, управљања мрежама и регулације 
енергетског тржишта. То ће укључивати низ опсежних 
напора на информисању и охрабривању потрошача из 
категорије домаћинстава и пословних потрошача, њиховог 
укључивања у прелазак на одрживу енергетску будућност, 
кроз уштеду енергије, смањивање расипања и прелазак 
на технологије и горива са ниским садржајем угљеника. 
Инвестиције у производњу енергије са ниским садржајем 
угљеника биће додатно стимулисане преко тржишних 
инструмената као што су трговина емисијама и порези. 
Нова стратегија ће направити прве кораке у припреми ЕУ 
за веће изазове са којима ће највероватније морати да се 
суочи и пре 2020. године. Поврх свега, она ће осигурати 
боље вођство и координацију на европском нивоу, како за 
унутрашње активности, тако и за односе са спољашњим 
партнерима. 

Глобални енергетски систем улази у фазу брзе транзиције 
с потенцијално далекосежним последицама које ће се 
одвијати у наредних неколико деценија. Европа мора 
деловати пре него што се отворене могућности затворе. 
Времена је мало. Из тог разлога ће Комисија представити 
већину предлога за достизање циљева дефинисаних за 
2020. годину у наредних 18 месеци. Дискусија, усвајање и 
спровођење се морају обавити у врло кратком року. На тај 
начин ће ЕУ бити у могућности да боље постави основне 
елементе за постизање циљева дефинисаних за 2020. 
годину – стандарде, правила, уредбе, планове, пројекте, 
финансијске и људске ресурсе, технолошка тржишта, 
друштвене изазове итд. и припреми грађане Европе за 
изазове који предстоје.

Због дугог чекања на промене у енергетским системима, 
предузимање акције данас не значи да ће структурне 
промене потребне за прелаз на економију са ниским 
садржајем угљеника бити завршене до 2020. године  
Стога је потребно гледати изван задатих временских 
оквира постојеће стратегије да би се осигурало да Европа 
буде добро припремљена за испуњење циља дефиниса-
ног за 2050. годину, а то је сигуран, конкурентан енер-
гетски систем са ниским садржајем угљеника. Комисија ће 
стога допунити ову стратегију свеобухватном мапом пута 
за период до 2050. године, којом ће се дефинисати мере 
обухваћене овим документом на дугорочном плану и раз-
мотрити даљи и додатни кораци.
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Извештај о напретку у области обновљиве енергије (31.01.2011): 
Напредак ка циљу дефинисаном за 2020. годину

УВОД и ЗАКљУЧЦи

*НАПОМЕНА: документ је дат у прилогу (само на DVD-у)

Увод
Обновљива енергија је од основног значаја за прелазак на 
економију с ниским садржајем угљеника. Такође представља 
кључну компоненту енергетске стратегије Европе. Европска 
индустрија је предводник развоја глобалне технологије 
обновљивих извора и запошљава 1,5 милиона људи, а 
до 2020. године могла би да запосли и још три милиона. 
Промовисање обновљиве енергије такође развија читав 
низ разноврсних углавном домаћих извора енергије.

Политика обновљиве енергије Европске уније релативно је 
млада, а започета је усвајањем Беле књиге 1997. године. 
Вођена је потребом за декарбонизацијом сектора енер-
гетике и решавањем проблема све веће зависности од 
увоза фосилних горива из политички нестабилних региона 
ван Европске уније. У току тог периода фокус се померио 
са промовисања обновљиве енергије помоћу индикатив-
них циљева за секторе електроенергетике и саобраћаја 
на дефинисање правнообавезујућих циљева подржаних 
свеобухватним законодавних оквиром, а однедавно и 
преусмеравањем европске политике за енергетску инфра-
структуру која омогућава развој обновљиве енергије.  
Нова директива о обновљивој енергији обезбеђује јаке 
и стабилне регулаторне оквире за развој обновљиве 
енергије у Европи. Транспоновањем директиве од стране 
свих држава чланица до 5. децембра 2010. године и 
усвајањем националних акционих планова за обновљиву 
енергију, формирана је основа за одлучну акцију Европске 
уније о обновљивој енергији.

У Стратегији развоја сектора енергетике до 2020. 
године, коју је усвојила Европска комисија, наглашава 
се на који начин инфраструктурна политика и политика 
иновација Европске уније пружају подршку развоју сектора 
обновљивих извора енергије и обезбеђују економску кон-
куретност обновљивих извора енергије и технологија 
у што краћем року, чиме се уједно и подржава развој 
обновљиве енергије, што омогућава постизање наших 
циљева. Међутим, као млада индустрија у развоју, мораће 
да решава ове важне изазове, као и финансијске аспекте у 
предстојећем периоду.

У овом саопштењу даје се преглед индустрије обновљиве 
енергије Европе, њени изгледи до 2020. године и 
решавање изазова за развој овог сектора. Прелиминарна 
анализа која представља основу за ово саопштење дата 
је у оквиру три извештаја, у којима се разматрају европ-
ско и национално финансирање обновљиве енергије, 
недавни напредак у развоју обновљивих извора енергије 
и коришћењу биогорива и осталих обновљивих извора 
у сектору саобраћаја, као и функционисање метода 

верификације масеног биланса програма одрживости 
биогорива и биотечности. Заједно, ова четири документа 
формирају одговор Европске комисије на обавезе у погледу 
извештавања, које су утврђене релеватним законским про-
писима Европске уније.

Закључак
Ограничени и уситњени раст европске индустрије 
обновљивих извора у деценији до 2008. године дели-
мично је проузрокован ограниченим законским оквирима 
Европске уније. Препознајући чињеницу да ће обновљива 
енергија постати центар сваког будућег сектора енергетике 
са ниским садржајем угљеника, Европска унија увела је све-
обухватне и јаке законске оквире. Изазов сада представља 
прелазак са речи на дела на националном нивоу, са кон-
кретним активностима на терену. Спровођење Директиве 
и представљање планова охрабрујући су показатељи 
напретка који се морају одржати. 

Имајући у виду тренутан контекст макроекономске неста-
билности и фискалне консолидације, важно је препо-
знати финансирање обновљиве енергије као расход којим 
се поспешује раст и који ће обезбедити већи принос у 
будућности. Исто тако је важно да се обезбеди квали-
тет расхода, применом најефикаснијих и најисплативијих 
финансијских инструмената. Као и у случају енергетске 
инфраструктуре, постоји потреба за акцијом на европском 
нивоу да би се убрзала ефикасна испорука обновљиве 
енергије и њена интеграција у јединствено европско 
тржиште.

На националном нивоу, требало би спровести ревизију 
финансијских инструмената на начин којим се избегава 
стварање несигурности инвеститора и узимају у обзир 
политике држава чланица, како би се осигурао кохерентан 
приступ у стварању правог европског тржишта. Комисија 
ће активно подржати националну сарадњу у финансирању 
обновљивих извора енергије, на основу нових оквира 
за сарадњу држава чланица дефинисаних Директивом о 
обновљивим изворима енергије, и промовисати интеграцију 
обновљиве енергије у европско тржиште. На европском 
нивоу, средства Европске уније би требало искористити 
за обезбеђивање исплативог развоја обновљивих извора 
енергије и пружање техничке помоћи уз истовремено 
обезбеђивање најефикаснијих средстава за смањење трош-
кова капиталних инвестиција у оквиру сектора, укључујући и 
сарадњу са ЕИБ и обезбеђивање техничке помоћи.
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Саопштење Европске комисије о енергетској ефикасности (8.3.2001):
План енергетске ефикасности за 2011. годину

Нови план енергетске ефикасности
Енергетска ефикасност представља кључни део Стратегије 
развоја енергетике Европске уније до 2020. године за 
паметан, одржив и свеобухватан развој и прелазак на 
привреду са ефикасним коришћењем ресурса. Енергет-
ска ефикасност представља један од најисплативијих 
начина за повећање сигурности снабдевања и смањење 
емисија гасова стаклене баште и осталих загађујућих 
материја. Енергетска ефикасност се по многим аспектима 
може сматрати највећим енергетским ресурсом Европе. 
Из овог разлога је Европска унија поставила себи циљ 
да до 2020. године за 20% смањи своју потрошњу при-
марне енергије у односу на пројекције, који је у Саопштењу 
Европске комисије о развоју енергетике до 2020. године 
установљен као кључни корак ка постизању дугорочних 
енергетских и климатских циљева.

У постизању овог циља предузети су значајни кораци, пре-
васходно у области кућних уређаја и зграда. Без обзира 
на то, недавна процена Комисије указује да је Европска 
унија на путу да постигне само половину циља од 20%. 
Европска унија мора одмах да предузме кораке да се врати 
на пут који води постизању овог циља. Као одговор на 
позив Европског савета од 4. фебруара 2011. године на 
„улагање напора за искоришћавање значајног потенцијала 
за већу уштеду енергије у заградама, сектору саобраћаја, 
као и производном сектору“, Комисија је израдила овај 
нови свеобухватан План енергетске ефикасности.

План ће се примењивати заједно са осталим активно-
стима дефинисаним „Главном иницијативом за Европу са 
ефикаснијим изворима“, која је установљена Стратегијом 
развоја енергетике Европе до 2020. године, као и „Мапом 
пута до 2050. године“, која се односи на привреду са 
ниском емисијом CO2, ради обезбеђивања кохерентно-
сти спровођења политике, процене компромиса између 
различитих области политике и остваривања користи од 
потенцијалних синергија. Мере енергетске ефикасности 
ће се спроводити као део ширег циља Европске уније за 
постизање ефикасности ресурса, а обухватиће ефикасно 
коришћење свих природних ресурса и обезбеђивање 
високих стандарда заштите животне средине.

Потпуним спровођењем постојећих и нових мера 
трансформисаће се наш свакодневни живот, уз 
потенцијалну финансијску уштеду од 1.000 евра по 
домаћинству на годишњем нивоу. Поред тога, унапредиће 
се индустријска конкурентност Европе, отвориће се два  
милиона нових радних места и годишње смањити емисија 
гасова стаклене баште за 740 милиона тона.

Највећи потенцијал за уштеду енергије повезан је са згра-
дама. План се фокусира на инструменте за покретање 
процеса реновирања јавних и приватних зграда и 
унапређење енергетског учинка компоненти и уређаја који 
се користе у њима. Поред тога, јавни сектор се промовише 
као узор и предлаже се убрзавање стопе ревитализације 
јавних зграда преко обавезујућег циља, као и увођење 
критеријума енергетске ефикасности у јавну потрошњу. 
Такође се предвиђају обавезе на основу којих комунална 
предузећа морају да омогуће својим купцима да смање 
потрошњу енергије.

Други по потенцијалу је сектор саобраћаја. Питања 
у вези са сектором саобраћаја решаваће су у оквиру 
предостојеће Беле књиге за сектор саобраћаја. Енер-
гетска ефикасност индустријског сектора решаваће 
се захтевима за унапређење енергетске ефикасности 
индустријске опреме, повећање степена информисано-
сти малих и средњих предузећа и мера за увођење енер-
гетских провера и система за управљање потрошњом 
енергије. Такође се предлажу и побољшања ефикасности 
производње електричне и топлотне енергије, тиме што 
се у план укључују мере енергетске ефикасности, које 
обухватају читав ланац снабдевања енергијом.

Циљеви за побољшање енергетске ефикасности 
представљају ефикасан начин за покретање активности и 
убрзавање доношења политичких одлука. Спровођењем 
Стратегије развоја енергетике Европе до 2020. године, 
као и применом „Европског семестра“ створени су нови 
контекст управљања и додатна средства помоћу којих ће 
Европска унија усмеравати своје напоре ка постизању веће 
енергетске ефикасности. Европска комисија из тог разлога 
предлаже приступ за одређивање циљева, који се састоји 
из две фазе. У првој фази, државе чланице тренутно дефи-
нишу националне циљеве и програме за побољшање 
енергетске ефикасности. Комисија ће проценити ове 
индикативне циљеве и појединачне напоре сваке државе 
чланице да би установила вероватноћу постизања општег 
циља Европске уније и оценила у којој мери појединачни 
напори доприносе постизању заједничког циља. Комисија 
ће пружити подршку и обезбедити средства на основу 
којих ће државе чланице развити своје програме ефикас-
ности и пажљиво пратити њихово спровођење, уз помоћ 
измењених и допуњених законских оквира, као и на основу 
нових оквира обезбеђених Стратегијом развоја енерге-
тике Европе до 2020. године. Комисија ће 2013. године 
обавити процену постигнутих резултата и могућности да 
се заједничком применом програма постигне европски 
циљ од 20%. Уколико у току ове ревизије постане јасно да 
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циљ Европске уније највероватније неће бити испуњен, 
Комисија ће у другој фази предложити правно обавезујуће 
националне циљеве за 2020. годину. Као и у случају 
обновљиве енергије, потребно је узети у обзир полазне 
тачке појединачних држава чланица, њихов економски 
учинак и претходне активности предузете у овој области.

Овај план је заснован на различитим документима Европ-
ског парламента, превасходно на његовом извештају 
о енергетској ефикасности и искуству стеченом у току 
спровођења Акционог плана енергетске ефикасности из 
2006. године. Комисија процењује да мере које се већ 
спроводе, заједно са онима које се уводе на основу овог 
плана, треба да обезбеде потпуно испуњавање циља 
од 20%. Основно начело овог плана је увођење строгих 
обавезујућих мера без увођења обавезујућих национал-
них циљева.

Успех Уније у спровођењу овог плана зависиће од блиске 
сарадње институција Европске уније, држава чланица 
и свих релевантних заинтересованих страна. Комисија 
рачуна да ће се све стране укључити у овај процес и оба-
везати на испуњење а мбициозних циљева. 

Јавни сектор: узор за све
Удео јавне потрошње у БДП Европске уније износи 17%. 
Зграде у власништву државе или које држава користи 
представљају 12% од укупног броја зграда у Европској 
унији. Из тог разлога је неопходно већу пажњу посве-
тити енергетској ефикасности у јавном сектору, што обу-
хвата јавне набавке, реконструкцију јавних заграда и 
стимулисање високог учинка градова и заједница. Јавни 
сектор може да формира нова тржишта за енергетски 
ефикасне технологије, услуге и пословне моделе. Државе 
чланице морају да реформишу субвенције усмерене ка 
бољем коришћењу енергије, то јест морају да их преу-
смере ка унапређењу енергетске ефикасности и решавању 
енергетског сиромаштва.

Енергетска ефикасност у јавној потрошњи

Усмеравање јавне потрошње ка енергетски ефикасним 
производима, видовима транспорта, зградама, радовима 
и услугама помаже у смањењу трошкова које јавни органи 
издвајају за рачуне за електричну енергију и обезбеђује 
боље коришћење расположивих средстава. Активности 
Европске комисије на унапређењу јавних набавки ради 
побољашања стања животне средине представљају 
подршку овом процесу, посебно израдом критеријума 
набавке, у којима је енергетска ефикасност узета у обзир. 
Поред тога, јавни органи који подлежу примени директива 
Европске уније о јавним набавкама већ су у обавези да 
примењују критеријуме енергетске ефикасности у набавци 
возила или канцеларијске опреме. Од 2019. године, ови 
критеријуми ће се такође примењивати и на нове јавне 
зграде, које ће морати да имају скоро нулту потрошњу 
енергије. Да би се овај приступ применио на ширем плану, 
Комисија предлаже да јавни органи систематски примењују 

стандарде енергетске ефикасности у набавци робе (нпр., 
информационе и комуникационе опреме), услуга (нпр., 
енергетских) и радова (нпр., реконструкција зграда).

Реновирање јавних зграда

Јавни органи би требало да предузму вођство у 
побољшању енергетског учинка својих зграда. Да би се 
постигао овај резултат, јавни органи би требало у најмању 
руку да удвоструче постојећу стопу реновирања. Комисија 
ће из тог разлога увести законске инструменте на основу 
којих ће јавни органи бити у обавези да реновирају барем 
3% (по површини спратова) својих зграда сваке године – 
што представља удвостручење садашње стопе прописане 
за зграде у Европи. Након реновирања, свака зграда би 
требало да уђе у 10% најбољих зграда на националном 
нивоу. У случајевима када јавни органи изнајмљују или 
купују постојеће зграде, оне увек морају припадати класи 
зграда са најбољим енергетским учинком.

Уговарање енергетског учинка

Уговарање енергетског учинка представља важно сред-
ство за реновирање зграда. У оквиру овог облика набавке, 
финансијска уштеда која се постиже мањим рачунима 
и мањим трошковима одржавања услед примене мера 
енергетске ефикасности користи се за покривање дела 
или свих инвестиционих трошкова. Овај модел је испро-
бан и показао се исплативим у одређеном броју држава 
чланица. Уговорање енергетског учинка такође је важно 
за покретање реновирања јавних зграда и за повећање 
степена енергетске ефикасности јавне инфраструктуре, 
као што је јавна расвета. Међутим, примена уговарања 
енергетског учинка отежана је услед постојања великог 
броја нејасноћа у законима и другим прописима значајног 
броја држава чланица и недостатка поузданих пода-
така о потрошњи енергије, неопходних за успостављање 
критеријума на основу којих се може мерити учинак. 
Комисија ће у 2011. години усвојити предлоге законских 
прописа усмерене ка превазилажењу ових проблема.

Спровођење енергетске ефикасности  
на терену
Више од две хиљаде градова се добровољно пријавило 
за примену мера одрживог коришћења енергије на основу 
Уговора градоначелника, који подржава Европска унија. 
Овим уговором се потписници формално обавезују на 
смањење емисије CO2 за више од 20% до 2020. године 
применом мера одрживог коришћења енергије на својим 
територијама. Овај уговор је конкретизован акционим пла-
новима одрживог коришћења енергије, који су урађени 
у складу са методологијом уговора и које су формално 
усвојили савети градова/региона. Користи од примене 
ових планова превазилазе уштеду енергије: реновирање 
зграда, урбана мобилност и развој градова представљају 
економске активности којима се поспешује запошљавање и 
отварају нова, стабилна радна места, која не подразумевају 
пресељење и захтевају квалификоване раднике.
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Комисија ће наставити да подржава локални приступ у 
повећању енергетске ефикасности применом Уговора гра-
доначелника и охрабривати успостављање партнерстава 
са градовима истомишљеницима, укључујући и градове 
у земљама изван Европске уније. У 2011. години, такође 
ће покренути иницијативу за нове „паметне“ градове и 
„паметне“ зајединице, ради развоја европских оквира за 
стимулисање развоја иновативних решења за смањење 
емисије CO2 и повећање енергетске ефикасности на нивоу 
општина. Ова иницијатива ће се фокусирати на убрзавање 
превођења резултата истраживања у реалне, прак-
тичне иновације у одређеном броју градова и заједница. 
Иницијативом ће се посебно подржати показни пројекти 
великог обима, као и активности на унапређењу урбане 

мобилности, „зелене“ инфраструктуре и коришћење 
информационих и комуникационих технологија.

Постављање основе за развој зграда 
са малом потрошњом енергије
Готово 40% крајње потрошње енергије обавља се у 
кућама, јавним и приватним предузећима, радњама и 
осталим зградама. На основу наредне слике, види се да 
две трећине потрошње одлази на грејање просторија у 
стамбеним објектима.

Потрошња енергије у стамбеним објектима у ЕУ-27, %

На основу овога види се да велики потенцијал за уштеду 
енергије и даље остаје неискоришћен. Постоје технике за 
смањење потрошње електричне енергије за половину или 
три четвртине у постојећим зградама, као и за смањење 
потрошње енергије уобичајених кућних уређаја за поло-
вину. И поред тога, стопа реновирања зграда је прени-
ска, као и повећање коришћења најефикаснијих уређаја. 
Потребно је превазићи препреке за повећање енергетске 
ефикасности зграда. Комисија позива државе чланице да 
успоставе системе за промовисање повећања енергетске 
ефикасности зграда у приватном сектору.

Решавање питања потрошње топлотне 
енергије у зградама
Решавање питања потрошње топлотне енергије у зградама 
биће од примарног значаја у наредном периоду. Комисија 
ће преиспитати даља расположива решења, укључујући и 
могућност промовисања коришћења даљинског грејања у 
контексту интегрисаног урбанистичког планирања.

Законске препреке

Једна од великих препрека су тзв. подељени подстицаји 
за унапређење енергетског учинка. Овај појам подра-
зу мева уобичајену ситуацију у којој власници и закупци 
нису спремни да издвоје средства за повећање енергет-
ске ефикасности објекта који је под закупом, зато што се 
користи остварене на овај начин морају делити. Неколико 
држава чланица усвојило је прописе на основу којих се 
дефинише износ који инвеститори могу да надокнаде од 
закупаца. Када су у питању јавне и комерцијалне зграде, 
предузећа која пружају енергетске услуге могу такође 
да играју важну улогу у превазилажењу овог проблема. 
Комисија ће усвојити законске прописе на основу којих 
се од држава чланица захтева захтева да уведу мере – у 
складу са националним прописима у области некретнина – 
за решавање овог проблема.

Едукација

Енергетски ефикасна решења градње често су захтевна 
у техничком погледу. Постоји очигледни недостатак обра-
зованих архитеката, инжењера, ревизора, занатлија, тех-
ничара и монтера, пре свега оних који су ангажовани 
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на реновирању зграда. Данас је на располагању око 
1,1 милион квалификованих радника, а процењује се 
да ће до 2015. године бити потребно око 2,5 милиона. 
Комисија из тог разлога покреће Иницијативу за повећање 
радне снаге запослене на одрживој изградњи под 
називом „BUILD UP Skills“ за пружање подршке држа-
вама чланицама у процени потреба за образовањем у 
грађевинском сектору, развоју стратегија за испуњавање 
тих потреба и подстицање развоја ефикасних програма 
едукације. Из овог ће највероватније проистећи препо-
руке за сертификацију, едукацију или обуку занатлија. 
Комисија ће такође сарађивати са државама чланицама 
на прилагођавању школских и универзитетских програма 
да би се узеле у обзир потребе за новим квалификацијама 
(у складу са Европским оквиром за едукацију). На основу 
Главне иницијативе Комисије под називом „Агенда за 
нове вештине и послове“, захтева се усклађивање понуде 
и потражње на тржишту рада. Прелазак на енергетски 
ефикасне технологије захтева нове вештине, стручно 
образовање засновано на захтевима заштите животне 
средине и обуку у области грађевинарства, као и у многим 
другим областима.

Предузећа која пружају енергетске услуге као 
катализатори процеса реновирања зграда
Предузећа која пружају енергетске услуге спроводе 
мере за повећање енергетске ефикасности и прихватају 
финансијски ризик покривањем или пружањем помоћи 
у финансирању директних инвестиционих трошкова и 
њиховом рефинансирању помоћу остварене уштеде. 
Ова предузећа могу да пруже помоћ јавним органима у 
реновирању зграда њиховим груписањем у појединачне 
пројекте на основу уговора за повећање енергетског 
учинка. Анализе показују да потенцијал тржишта енер-
гетских услуга у Европи није у потпуности искоришћен. 
Потенцијални клијенти у приватном и јавном сектору 
углавном немају систематичне информације о расположи-
вим услугама ових предузећа, а често изражавају сумњу у 
погледу квалитета услуга које она пружају. Да би се прева-
зишле ове препреке и повећала транспарентност тржишта 
енергетских услуга, Комисија ће предложити државама 
чланицама да обезбеде преглед тржишта, спискове 
акредитованих пружалаца енергетских услуга и моделе 
уговора. У том погледу, акценат ће посебно бити стављен 
на обезбеђивање свеобухватног реновирања зграда да 
би се избегло касније поновно обављање ових активности. 
Европски центар за јавно-приватно партнерство такође 
може да обезбеди корисне информације.

Да би предузећа за пружање енергетских услуга могла да 
остварују своју улогу, морају имати приступ финансијским 
средствима. Иновативно финансирање са високим степе-
ном подршке, како на националном, тако и на европском 
нивоу, био би одговарајући начин за стимулисање развоја 
овог тржишта, на пример, преко унапређења приступа 
пројектном финансирању, инструмената за обезбеђивање 
солвентности и гаранција, кредитних линија и обновљивих 
средстава. 

Енергетска ефикасност за постизање 
веће конкурентности европске 
индустрије

Повећање конкурентности европске 
производне индустрије

Удео индустрије у потрошњи примарне енергије у Европи 
износи 20%. Ово је сектор у коме је дошло до највећег 
побољшања енергетске ефикасности (са 30% смањења 
потрошње енергије у последњих 20 година). Без обзира 
на то, велики број могућности за уштеду енергије и даље 
остаје неискоришћен. Програм за трговину емисијама и 
Директива о опорезивању енергије (укључујући и плани-
ране реформе) требало би да подстакну коришћење неких 
од ових могућности. Поред тога, требало би решавати пре-
преке као што су недостатак информација, отежан приступ 
капиталу и краткорочни притисак пословног окружења. 
Превазилажење ових препрека смањило би рачуне за 
електричну енергију и побољшало конкурентност. У 
време све већег смањења енергетских ресурса на свет-
ском нивоу, знање о енергетски ефикасним процесима, 
технологијама и услугама такође се може извозити, чиме 
би европска индустрија стекла предност.

Препреке за улагање у енергетски ефикасне технологије 
најизраженије су у сектору малих и средњих предузећа 
(МСП). Комисија ће из тог разлога подстицати државе 
чланице да доставе информације (на пример, о законским 
захтевима, критеријумума за одобравање субвенција за 
унапређење механизације, расположивости програма 
едукације из области управљања потрошњом енергије 
и стручњацима за енергетику) и развијају одговарајуће 
подстицајне мере (као што су пореске олакшице, 
финансијска средства за побољшање енергетске ефикас-
ности или енергетске провере). У сарадњи са релевантним 
индустријским удружењима, Комисија ће пружити подршку 
размени најбоље праксе у области енергетске ефикасно-
сти и пројеката усмерене ка јачању капацитета у области 
управљања енергијом микро и малих предузећа. Такође 
ће пружити подршку развоју средстава која мала и средња 
предузећа могу да искористе да би упоредила своју 
потрошњу енергије са потрошњом сличних предузећа.

Када је реч о великим предузећима, Комисија ће пред-
ложити увођење обавезних редовних енергетских 
провера. Државама чланицама ће препоручити увођење 
иницијатива на основу којих ће предузећа уводити системе 
за управљање енергијом (на пример, на начин дефинисан 
стандардом EN 16001), које ће представљати оквир за 
рационално коришћење енергије.

На основу успеха постигнутног у области екодизајна који 
представља ефикасно средство за стимулисање иновације 
енергетски ефикасних европских технологија, Комисија 
разматра да ли и који би захтеви из области екодизајна 
могли да се примене на стандардну индустријску опрему, 
као што су индустријски мотори, велике пумпе, опрема са 
компримованим ваздухом, опрема за сушење, топљење, 
ливење, дестилацију и сагоревање. 
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Комисија ће наставити своју сарадњу са индустријом 
– укључујући и енергетски интензивне индустрије и 
индустрију информационих и комуникационих технологија, 
које потенцијално представљају кључне катализаторе 
побољшања у другим секторима – како би подстакла 
добровољне споразуме о примени енергетски ефи-
касних процеса и система. Ови споразуми би требало да 
буду засновани на јасним циљевима, методологијама, 
програмима мерења и праћења, нарочито на основу 
захтева екодизајна, а такође могу да обухвате и ширење 
информација о добрим решењима.

Истраживање и иновација као катализатор 
исплативих енергетски ефикасних 
технологија у оквиру индустрије

Ради пружања подршке технолошкој иновацији, Комисија 
ће наставити да подстиче развој, испитивање и примену 
нових енергетски ефикасних технологија, нпр., преко 
Стратешког плана развоја ефикасних технологија (SET 
план), да би смањила трошкове и побољшала учинак енер-
гетски ефикасних технологија, створила нова решења и 
омогућила њихову широку тржишну примену. Овим ће 
Европска унија постати енергетски ефикаснија и отворити 
нова тржишта за различите индустријске секторе.

Одговарајућа национална и  
европска финансијска подршка
Већина улагања у повећање енергетске ефикасности 
се веома брзо исплати, али се често не реализује услед 
тржишних и законских препрека. Из тог разлога је потребно 
повећати тржишне подстицаје и сигнале цена помоћу 
пореза на енергију и емисију CO2 и националних обавеза 
у погледу штедње енергије комуналних предузећа. Ове 
активности треба допунити механизмима за повећање 
расположивости одговарајућих финансијских производа. 
Пошто инвестициони трошкови представљају значајну 
финансијску препреку коришћењу енергетски ефикасних 
технологија, расположивост финансијских средстава игра 
важну улогу у убрзавању инвестиција.

Заједно са националним програмима финансирања, 
Европска унија је тренутно у могућности да пружи подршку 
енергетској ефикасности применом:

 – Политике кохезије: планирана је подршка Фонда 
политике кохезије инвестицијама које се односе на 
енергетску ефикасност, когенерацију и управљање 
енергијом од 2007. до 2013. године и износе око  
4,4 милијарде евра. Ради повећања енергетске ефи-
касности направљене су две кључне промене. Пошто 
су на основу регионалне политике до сада финан-
сиране инвестиције у повећање енергетске ефикас-
ности јавних и комерцијалних зграда, сада је могуће 
искористити ова средства у стамбеном сектору у свим 
државама чланицама; с друге стране, коришћење 
финансијских инструмената проширено је на повећање 
енергетске ефикасности зграда. У сарадњи са 

одговорним руководиоцима програма, Комисија ће 
пронаћи начине за унапређење коришћења ресурса 
који су на располагању за повећање енергетске 
ефикасности.

 – Програм интелигентне енергије Европе (2007–
2013): овим програмом, вредним 730 милиона евра, 
пружа се подршка пројектима за превазилажење 
тржишних потешкоћа, укључујући и убрзавање процеса 
реновирања зграда. Једно од његових најновијих сред-
става је програм финансијске помоћи ELENA (Европски 
програм подршке развоју енергетике на локалном 
нивоу). На основу овог програма, обезбеђују се бес-
повратна средства локалним и регионалним органима 
за покривање трошкова техничке подршке у развоју 
одрживих енергетских инвестиција, које су банкама 
прихватљиве за финансирање. Први програм спровела 
је Европска инвестициона банка, а предвиђају се још 
два програма финансијске помоћи за 2011. годину. За 
само годину дана постојања овог програма, одобрено 
је десет ELENA пројеката, за чију ће се реализацију 
обезбедити око 18 милиона евра бесповратних сред-
става, а планира се одобравање још око 1,5 милијарди 
евра инвестиција у наредне три године.

 – Посредно финансирање: кредитне линије 
међународних финансијских институција и осталих 
банака из јавног сектора обезбедиле су веома важан 
извор финансијских средстава за пројекте енергет-
ске ефикасности применом посредног финансирања 
оствареног ангажовањем локалних банака. Средства 
Европске уније се често користе за пружање техничке 
подршке, како банкама за јачање капацитета, тако и за 
мере као што су енергетске провере крајњих корисника.

 – Европски програм економског опоравка: на 
основу овог програма финансира се јавно-приватно 
партнерство под називом „Енергетски ефикасне 
зграде“. Средства у износу од једне милијарде 
евра намењена су финансирању развоја метода 
истраживања и технологија за смањење потрошње 
енергије у новим и реновираним зградама. Поред тога, 
Комисија тренутно сарађује са Европском инвестицио-
ном банком ради успостављања посебног инвестици-
оног фонда, који би укључио средства неискоришћена 
под овим програмом за пружање подршке енергетској 
ефикасности и пројектима обновљиве енергије. Овај 
фонд ће бити на располагању у другом делу 2011. 
године.

 – Оквирни програм истраживања, технолошког 
развоја и испитивања (2007–2013): овим програ-
мом се пружа подршка активностима на истраживању 
и проналажењу нових решења за повећање енер-
гетске ефикасности, као мера којом се повезују раз-
личите активности у оквиру Програма сарадње. До 
сада је у оквиру овог програма финаснирано више од 
200 пројеката, а учешће Европске уније износило је 
милијарду евра.

У поступку припреме наредног вишегодишњег 
финансијског оквира, Комисија разматра резултате 
постигнуте на основу програма подршке Европске уније. 
Такође ће анализирати и степен побољшања постојећих 
финансијских механизама Европске уније, као и даље 
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могућности за подстицање инвестиција у енергетску ефи-
касност у обиму неопходном за постизање енергетских 
и климатских циљева установљених Стратегијом развоја 
енергетике Европе до 2020. године.

Сектор саобраћаја
Као и остали сектори који су детаљно размотрени овим 
планом, сектор саобраћаја – са учешћем у крајњој 
потрошњи енергије од 32% – представља кључну 
област за уштеду енергије. Сектор саобраћаја се најбрже 
развија у погледу смањења потрошње енергије, а такође 
се највише ослања на фосилна горива. Предстојећом 
Белом књигом за сектор саобраћаја биће дефинисана 
стратегија повећања ефикасности овог сектора, која 
обухвата увођење напредних система за управљање 
свим видовима транспорта, инвестиције у инфраструк-
туру и формирање јединственог европског саобраћајног 
подручја ради промовисања мултимодалног транспорта, 
паметног одређивања цена и стандарда ефикасности за 
сва возила, као и других мера за промовисање иноватив-
них решења у развоју возила.

Оквири за активности на 
националном нивоу
Државе чланице имају кључну улогу у увођењу политике 
и мера енергетске ефикасности неопходних за достизање 
циља од 20%. До сада су преко националних акционих 
планова енергетске ефикасности, уведених на основу 
Директиве о енергетским услугама, обезбеђени нацио-
нални оквири за развој политике енергетске ефикасности у 
оквиру сектора крајњих корисника. Имајући у виду овај нови 
план енергетске ефикасности, који обухвата све секторе од 
производње до сектора крајњих корисника, постаје очи-
гледно да је потребно повећати обим националних оквира 
да би се обухватио целокупан енергетски ланац и тиме у 
већој мери искористили потенцијали за уштеду енергије. 

У исто време, покретање Европског семестра у оквирима 
Стратегије развоја енергетике Европе до 2020. године 

отвара нове могућности на основу којих Комисија може 
да процени годишњи напредак држава чланица у области 
енергетске ефикасности.

Комисија ће у току наредних неколико месеци анализирати 
како треба да изгледа најприхватљивији оквир за праћање, 
имајући у виду да је праћење националних достигнућа од 
превасходног значаја за процену напретка у испуњењу 
европског циља од 20%.

Закључак
Мере предложене овим планом усмерене су ка постизању 
циља Европске уније у погледу смањења потрошње 
енергије за 20%, као и ка пружању помоћи у испуњењу 
наше визије привреде са ефикасним коришћењем ресурса 
и ниском емисијом CO2. Поред тога, план је усмерен 
ка повећању енергетске независности и сигурности 
снабдевања.

Потпуним испуњењем овог плана требало би да се 
постигне значајно смањење потрошње енергије: 
процењује се да се активношћу јавног сектора и новим 
захтевима у погледу минималне енергетске ефикасности 
уређаја може постићи уштеда од око 100 Мtoe, као и да се 
могу очекивати сличне уштеде од примене мера у сектору 
саобраћаја и снабдевања електричном енергијом. 

Обавезујуће мере дефинисане овим планом спроводиће се 
преко одговарајућих законских инструмената, укључујући 
и предлоге за ревизију постојећих директива о енергет-
ским услугама и термоелектранама–топланама. Наредни 
кораци у току 2011. године обухватају усвајање тих пред-
лога и нових мера у погледу екодизајна и енергетског 
означавања, покретање иницијативе за „паметне“ градове 
и „паметне“ заједнице, као и предлагање финансијских 
алата који ће бити усвојени за време расправа о буџету у 
току 2011. године. 

Комисија позива институције Европске уније, државе 
чланице и релевантне заинтересоване стране да спро-
веду овај нови план енергетске ефикасности и да активно 
учествују у расправи о мерама за његово спровођење, 
као и да остварују блиску сарадњу у току самог поступка 
спровођења.



68 БЕЛА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

ЕВрОПСКА КОМиСиЈА 
брисел, 22. јануар 2010. године

рАДНи ДОКУМЕНТ ОСОбљА КОМиСиЈЕ

ТУМАЧЕЊЕ ДИРЕКТИВЕ 2009/72/EК О ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРАВИЛИМА 
ЗА УНУТРАШЊЕ ТРЖИШТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ДИРЕКТИВЕ 
2009/73/EК О ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРАВИЛИМА ЗА УНУТРАШЊЕ 
ТРЖИШТЕ ПРИРОДНОГ ГАСА

ТРЖИШТА НА МАЛО

Поглавље 4. Заштита купаца 

4.7.  Увођење система „паметног“ мерења
4.8.  „Паметне“  мреже
У овом тумачењу дају се нове информације неопходне 
за усмеравање спровођења мера дефинисаних новим 
директивама о електричној енергији и природном гасу, 
које се односе на проблеме тржишта на мало. Поред тога, 
представљен је преглед нових мера за заштиту купаца, које 
су обухваћене законодавством; описују се нове улоге и 
дужности регулатора; дају смернице за дугорочну процену 
анализа исплативости, које се обављају у току увођења 
интелигентних система мерења („паметних“ бројила), као и 
упутства о затвореним дистрибутивним системима.

4.7.  Увођење „паметних“ система мерења

Интелигентни систем мерења или „паметно“ бројило 
представља електронски уређај који је у могућности да 
мери потрошњу енергије, уз обезбеђивање већег броја 
информација него конвенционално бројило, као и да 
преноси податке помоћу одређеног облика електрон-
ске комуникације. Кључно обележје „паметног“ бројила је 
његова способност да обезбеди двострану комуникацију 
између купца и снабдевача/оператора. Такође би требало 
да промовише услуге које омогућавају енергетску ефикас-
ност у домаћинствима. Прелазак са старих, изолованих 
и статичких мерних уређаја на нове „паметне“/активне 
мерне уређаје представља важно питање за конкуренцију у 
оквиру енергетских тржишта. Увођење „паметних“ бројила 
представља први кључни корак ка увођењу „паметних“ 
мрежа.

За купце и функционисање тржишта на мало, постоји 
одређени број користи које се остварују увођењем „памет-
них“ бројила, за које Европска комисија сматра да треба да 
буду обухваћене економском анализом, укључујући:

 y побољшање конкуренције на малопродајном нивоу;
 y енергетску ефикасност и уштеду енергије;
 y мање рачуне захваљујући бољим повратним 

инфорамцијама од купаца;
 y нове услуге за купце, рачунајући и угрожене купце;
 y унапређење тарифа, са коришћењем временских 

тарифа;
 y тачан обрачун;
 y смањене трошкове и повећање погодности увођењем 

претплате;
 y мање загађење животне средине услед смањења 

емисије CO2;  
 y омогућавање микропроизводње укључујући и 

обновљиву производњу.

Овај списак није коначан. „Паметно“ мерење ће такође 
донети одређене користи за енергетска предузећа, и то 
у облику нижих трошкова управљања у смислу мануелног 
очитавања бројила и нижих трошкова наплате дуговања; 
ефикаснијег рада и управљања мрежом; и смањења крађа. 
Када је у питању учесталост очитавања бројила, потребно 
је нагласити да купци морају да буду правилно инфор-
мисани о оствареној потрошњи енергије и трошковима, 
као и довољно често како би им било омогућено да регу-
лишу сопствену потрошњу (Анекс I [1][i]  Директива о 
електричној енергији и природном гасу). Службе Комисије 
сматрају да би добијање информација на месечној основи 
било довољно да се купцима омогући да регулишу своју 
потрошњу. У току обављања економске процене, државе 
чланице би требало да узму у обзир одговарајуће пилот- 
-програме, у оквиру којих су већ уведена „паметна“ бројила.

Када је урађена економска процена дугорочних трошкова 
и користи, најмање 80% купаца који су оцењени пози-
тивно морају поседовати интелигентне системе мерења 
електричне енергије до 2020. године. Као одговор на 
захтев за појашњење дефинисаног учешћа „паметних“ 
бројила од 80%, дефинисаног у Анексу I Директиве о 
електричној енергији, Комисија је објавила Декларацију, 



69БЕЛА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

у којој се наводи да се под овом изјавом подразумева да 
у случајевима у којима није обављена економска процена 
дугорочних трошкова и циљева најмање 80% свих купаца 
морају поседовати интелигентне системе мерења до 2020. 
године (Анекс I[2] Директиве о електричној енергији).

Државе чланице морају узети у обзир интероперабил-
ност „паметних“ бројила када спроводе ове одредбе. 
Оне такође морају применити одговарајуће стандарде 
и најбољу праксу, као и узети у обзир значај развоја 
унутрашњег енергетског тржишта.

У току разматрања питања која се односе на увођење 
„паметних“ бројила, државе чланице морају имати у виду и 
поверљивост информација о купцима, дефинисану чланом 
16 Повеље Европске уније.

4.8. „Паметне“ мреже

Службе Комисије сматрају да увођење активнијих 
система за пренос и дистрибуцију у облику „паметних“ 
мрежа представља кључ развоја унутрашњег енергет-
ског тржишта. Развој технологије у погледу ефикаснијег 
управљања мрежама познатији је под називом „паметне“ 
мреже. Нови системи ће повећати ефикасност, флекси-
билност и приступачност, тако да представљају следећи 
кључни корак у еволуцији унутрашњег енергетског 
тржишта. Државе чланице се стимулишу да модернизују 
своје дистрибутивне мреже, на пример увођењем „памет-
них“ мрежа, које се морају градити на начин који омогућава 
децентрализовану производњу и енергетску ефикасност.

Ради промовисања енергетске ефикасности, државе 
чланице, или зависно од начина решавања одређене 
државе чланице регулаторни органи, морају дати препо-
руке електроенергетским и гасним предузећима у погледу 
оптимизације коришћења енергије, на пример пружањем 
услуга за управљање енергијом, развојем иновативних 
формула за одређивање цена, или увођењем интелигент-
них система мерења или „паметних“ мрежа, зависно од 
случаја (члан 3[11] Директиве о електричној енергији, 
члан 3[8] Директиве о природном гасу).

Ова врста стимуланса дефинисана је и ревидираним 
циљевима и дужностима националних регулаторних 
органа, који су одговорни за промовисање конкурентног, 
сигурног и одрживог унутрашњег тржишта електричне 
енергије/природног гаса у оквиру Европске уније и ефи-
касно отварање тржишта за све купце и снабдеваче у 
Европској унији, као и за обезбеђивање одговарајућих 
услова за ефикасан и поуздан рад електроенергетских 
мрежа и мрежа природног гаса, узимајући у обзир дуго-
рочне циљеве (члан 36[а] Директиве о електричној 
енергији, (члан 40[а] Директиве о природном гасу). Реле-
вантни дугорочни циљеви Европске уније обухватају 
циљеве у погледу учешћа обновљивих извора енергије 
у финалној потрошњи енергије, побољшању енергетске 
ефикасности и смањењу емисије гасова стаклене баште.

4.8.1. развој „паметне“ мреже – ЕУ правци 

Под покровитељством Европске комисије, у последњих 
пет година реализована су три стратешка документа из 
области „паметних“ мрежа:

 y „Vision and Strategy for Europe’s Electricity Networks of 
the Future“, 

 y „Strategic Research Agenda for Europe’s Electricity 
Networks of the Future“,  

 y „Strategic Deployment Document for Europe’s Electricity 
Networks of the Future“ .

Радну групу (European Technology Platform for Smart Grids - 
ETP SG), која је публиковала ова документа сачињавали су 
представници министарстава, регулаторних тела, електро-
привредних предузећа, произвођача електроенергетске 
опреме, консултантских установа, универзитета и других 
институција земаља чланица Европске уније. Предметни 
документи стратешки дефинишу, односно баве се визијом, 
развојем и имплементацијом решења „паметне“ мреже у 
оквиру Европске уније.

Поред тога, ради ефикасне координације активности на 
предметном плану, Европска комисија је у новембру 2009. 
године иницирала формирање тела под називом „Task 
Force for Smart Gridss (TF SG)“ с мандатом од 20 месеци. 
Задатак TF SG је да саветује Европску комисију у домену 
политике и регулаторних праваца „паметних“ мрежа, као 
и да координира прве кораке имплементације на европ-
ском нивоу. Три експертске групе у оквиру TF SG су крајем 
јуна  2010. године завршиле радне верзије следећих 
докумената:

 y „Functionalities of Smart Grids and Smart Meters“,
 y „Regulatory Recommendations for Data Safety, Data 

Handling and Data Protection“,
 y „Roles and Responsibilities of Actors Involved in the Smart 

Grids Deployment“.

Експертске групе су се у свом раду ослониле, како 
на документе које је урадила ETP SG, тако и на доку-
мент под називом „Roadmap 2010-2018 and Detailed 
Implementation Plan 2010–2012“, који је у мају 2010. 
године израдила European Electricity Grids Initiative (EEGI). 
EEGI је једна од најважнијих европских индустријских 
иницијатива у оквиру „Strategic Energy Technologies Plan 
(SET Plan)“, а сачињена је од представника европских опе-
ратора преносних и електродистрибутивних система, који 
у овој области блиско сарађују са одговарајућим директо-
ратима Европске комисије и European Regulators' Group for 
Electricity and Gas (ERGEG).

Према том документу, у деветогодишњи програм 
истраживања, развоја и пратеће пилот-пројекте у домену 
европског смарт грид концепта потребно је уложити око 
две милијарде евра, од којих у периоду 2010–2012. 
година око милијарду евра.

Имајући у виду поменуте трендове, активности и постиг-
нута искуства на дефинисању јасних оквира примене 
утврђених концепата на европском нивоу, указала се 
потреба да се и у нашој земљи донесу одговарајућа доку-
мента која би била у потпуности усклађена са усвојеним 
стратешким опредељењима, пре свега у Европи. 
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 4.8.2. Десет корака ка „паметним“ мрежама

У саопштењу „'Паметне' мреже: од иновације до увођења“, 
објављеном у априлу 2011. године, Европска комисија је 
најавила да ће „од држава чланица захтевати да израде 
акционе планове за увођење ‘паметних’ мрежа„. Опера-
тори дистрибутивних система у оквиру Eurelectric верују 
да постоји велика потреба за подизањем свести о томе 
шта подразумева увођење „паметних“ мрежа, посебно 
имајући у виду дефинисање најважнијих корака законо-
давца и индустрије. Ради обезбеђивања референце за 
државе чланице, скуп директора ОДС Eurelectric усвојио 
је индикативну Десетогодишњу мапу пута за увођење 
„паметних“ мрежа у Европској унији.

У оквиру документа „10 корака ка ‘паметним’ мрежама“ 
дефинишу се кључни догађаји на путу ка новим решењима 
усмереним ка купцима, која ће допринети успешнијој 
примени енергетске политике Европске уније у погледу 
одрживости, сигурности снабдевања и конкурентности. 
Eurelectric  верује да је апсолутни императив све већа 
интеграција различитих обновљивих извора енергије, 
а касније и е-мобилности у електроенергетски систем, 
којима су повећани флексибилност и успостављање 
комерцијалних услуга. „Паметне“ мреже ће пружити ОДС 
информације у реалном времену о електричној енергији 
која тече кроз њихову мрежу. ОДС ће се све више поме-
рати од своје традиционалне улоге и постајати субјекти 
који омогућавају произвођачима, пружаоцима услуга и 
купцима да се сусретну на отвореном тржишту. Eurelectric 
препознаје чињеницу да увођење „паметних“ мрежа 
представља сталан развојни процес постепеног учења, 
који се налази на различитим почетним позицијама у 
Европи. „Паметне“ мреже осликавају стабилну еволуцију, 
која мора да обухвати купце, као и ОДС, снабдеваче 

и произвођаче. Увођење „паметних“ мрежа захтева 
спровођење 10 корака, од којих су многи тесно међусобно 
повезани и одвијају се истовремено. Без обзира на то, 
Eurelectric их групише у три развојне фазе:

Припремна фаза како на националном, тако и на нивоу 
Европске уније укључиваће: (1) развој регулаторних 
подстицаја за улагање у „паметне“ мреже, (2) тржишне 
моделе, (3) дефинисање стандарда и обезбеђивање 
заштите података и приватности и (4) испитивање 
потенцијалних пројеката и размену знања.

У другој фази, фази увођења, следи широка примена 
функција „управљања ‘паметном’ мрежом„ и ‘паметне’ 
интегрисане производње„ у великим размерама, у држа-
вама чланицама. Ова фаза обухвата: (5) физичко увођење 
„паметног“ мерења, (6) праћење и контролу мреже и дис-
трибуиране производње, (7) прелазак на интегрисано 
локално и централно балансирање целокупне производње 
и (8) груписање дистрибуираних извора енергије.

И коначно, фаза комерцијализације обухвата пружање 
нових услуга од комерцијалних субјеката: (9) е-мобилност, 
грејање, хлађење и складиштење би требало да буду 
интегрисани у систем и (10) потребно је постићи реално 
учешће купаца у енергетском тржишту. Овај део процеса 
обухвата велики број заинтересованих страна, тако да се 
очекује да ће трајати дуже, највероватније и после 2020. 
године.

Док је подршка Европске уније неопходна у 
припремној фази (прва четири корака), фазе увођења и 
комерцијализације великих размера одиграваће се у оним 
државама чланицама у којима се „паметне“ мреже сматрају 
економски одрживим, узимајући у обзир енергетски микс, 
постојећу и будућу потрошњу, као и статус мрежа. 
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Коментар Система за трговину емисијама Европске уније

 
*НАПОМЕНА: документ је дат у прилогу (само на DVD-у)

4.8.3 Стандарди за енергетска предузећа

У оквиру ове тачке укратко се наводи неколико стандарда из 
области оптичких каблова на основу који се паметна мрежа 
повезује за диспечерске центре енергетских предузећа.  
без примене ових стандарда, нема паметне мреже: 

IEEE 1138 Optical Power, Ground Wire (OPGW); IEEE 1222 
All Dielectric Self-Supporting (ADSS) Fibre Optic Cables; IEEE 
1591.1 Hardware for OPGW Cables; IEEE 1591.2 Hardware 
for ADSS Cables; IEEE 1591.3 Hardware for WRAP Cables; and 
IEEE 1594 Standard for Helically Applied Fibre Optic Cables.
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Законом о енергетици се успостављају законски оквири 
за спровођење енергетске политике, начин организовања 
и функционисања тржишта енергије, услови за уредно и 
квалитетно снабдевање купаца енергијом и услови за 
остваривање безбедне, поуздане и ефикасне производње 
енергије, управљање системима преноса, транспорта и 
дистрибуције енергије и начин обезбеђивања несме-
таног функционисања и развоја ових система, услови 
и начин обављања енергетских делатности, услови за 
остваривање енергетске ефикасности и заштите животне 
средине у обављању енергетских делатности.

Законом о енергетици републике Србије („Служ-
бени гласник рС“ бр. 84/2004) посебно се дефинишу 
обновљиви извори енергије као извори енергије који 
се налазе у природи и обнављају у целости или дели-
мично. Овај појам посебно обухвата енергију водотокова, 
ветра, неакумулирану сунчеву енергију, биомасу, геотер-
малну енергију.

Законом о енергетици се посебан акценат ставља на две 
ствари. Прва је раздвајање надлежности за усвајање 
нових прописа и стратегије развоја енергетике, а друга 
реорганизација јавних енергетских предузећа и укидање 
монопола у оквиру сектора енергетике, где год је то 
могуће, односно оснива се агенција за енергетику као 
независни државни орган.

Законом се препознаје значај обновљивих извора енергије 
и успостављају детаљни законски оквири за усвајање раз-
личитих подзаконских аката као подстицај за њихову ефи-
касну примену.

Законом се, стога, стварају могућности за утврђивање при-
оритета у оквиру сектора енергетике, који су дефинисани 
различитим подзаконским актима, уредбама и одлукама, а 
посебно Стратегијом развоја енергетике републике 
Србије до 2015. године, коју је Скупштина Републике 
Србије усвојила у мају 2005. године („Службени гласник 
РС“ бр. 44/05).

Стратегија развоја енергетике Републике 
Србије до 2015. године
Стратегија је посебно посвећена области обновљивих 
извора енергије, с обзиром на потешкоће и ограничења 
у коришћењу постојећих извора енергије и негативан 
енергетски биланс Републике Србије у односу на реалне 
потребе одрживог економског развоја у будућности.

Из тог разлога, овом стратегијом се регулише Програм 
селективног коришћења нових обновљивих 
извора енергије, који представља оквир за спровођење 

3.2  Законски оквири за коришћење обновљивих 
извора енергије у Републици Србији

свих активности усмерених ка ефикасном коришћењу 
обновљивих извора енергије.

Иако обновљиви извори енергије имају значајан 
потенцијал, они још нису у потпуности искоришћени, 
и поред тога што постоје мала (снаге од неколико kW 
до највише неколико МW) и релативно једноставна 
постројења за производњу енергије за потребе локалних 
заједница.

У оквиру нове категорије „обновљиви извори енергије“, која 
укључује биомасу, хидропотенцијал малих водотокова (са 
постројењима до 10 МW), геотермалну енергију, енергију 
ветра и соларну енергију, потребно је нагласити да у Репу-
блици Србији постоје посебне предности и потражња за 
њиховим организованим коришћењем у оквиру тзв. децен-
трализоване производње топлотне енергије (сагоревање 
биомасе и „издвајање“ соларне енергије) и електричне 
енергије (изградња мини хидроелектрана снаге до 10 МW 
и веторелектрана снаге до 1 МW) за покривање потреба 
потрошача на локалном нивоу, као и испоруку вишка елек-
тричне енергије локалним мрежама у оквиру електроенер-
гетског система Републике Србије. 

Енергетски потенцијал наведених обновљивих извора 
енергије значајан је и износи више од 3 М т.ен. годишње 
(са потенцијалом малих хидроелектрана од око 0,4 М т.ен).

Око 80% укупног потенцијала засновано је на коришћењу 
биомасе, од чега око 1 М т.ен. на коришћењу дрвне биомасе 
(отпаци дрвне масе из процеса примарне или индустријске 
прераде), а више од 1,5 М т.ен. обухвата пољопривредну 
биомасу (остаци пољопривредних активности и усеви, 
посебно течно ђубриво). Енергетски потенцијал геотер-
малних извора у Републици Србије износи око 0,2 М т.ен. 
на територији Војводине, Посавине, Мачве, Дунава и на 
ширем подручју централне Србије, углавном у бањама.

За реализацију овог програма неопходно је усвојити мере 
подстицаја за увођење модерних технологија, инвестиције 
у нова постројења и куповину опреме за коришћење 
обновљивих извора енергије, као и мере за повећање 
свести шире и стручне јавности о могућем коришћењу 
различитих обновљивих извора енергије и користима које 
се могу остварити коришћењем међународних средстава 
издвојених за реализацију пројеката ове врсте.

На основу циља за усклађивање праксе и законодавства 
Републике Србије у овој области са прописима Европ-
ске уније, овим програмом се уводе посебни прописи и 
стандарди за организовано пружање подршке широком 
спектру активности које се односе на коришћење 
обновљивих извора енергије.
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Поред Програма за рационално коришћење енергије и 
енергетску ефикасност, потребно је развити посебне про-
граме за пружање финансијске подршке увођењу мера 
којима се омогућава интензивније коришћење нових 
обновљивих извора енергије у Републици Србији.

Законом се дефинишу посебни појмови у области коју 
регулише, од којих су најважнији следећи:

Енергетске делатности у смислу овог закона јесу: 
производња електричне енергије, пренос електричне 
енергије, управљање преносним системом, организовање 
тржишта електричне енергије, дистрибуција електричне 
енергије, управљање дистрибутивним системом за елек-
тричну енергију, трговина електричном енергијом.

Енергетски субјект је правно лице, то јест предузетник, 
које је уписано у регистар за обављање једне или више 
енергетских делатности.

Енергетска дозвола је дозвола за изградњу енергетских 
објеката.

Лиценца је дозвола за обављање енергетске делатности 
утврђена овим законом.

Законом се успоставља независни државни орган, Аген-
ција за енергетику, као регулаторно тело за обављање 
послова на унапређивању и усмеравању развоја тржишта 
енергије на принципима недискриминације и ефикасне 
конкуренције, праћењу примене прописа и правила за рад 
енергетских система, усклађивању активности енергетских 
субјеката на обезбеђивању редовног снабдевања купаца 
енергијом и услугама и њихову заштиту и равноправан 
положај, као и других послова утврђених овим законом.

Енергетски објекти се граде у складу са законом којим се 
уређује просторно планирање и изградња објеката, тех-
ничким и другим прописима, а по претходно прибављеној 
енергетској дозволи, која се издаје у складу са овим 
законом.

Енергетска дозвола се прибавља за изградњу и 
реконструкцију свих објеката за производњу електричне 
енергије снаге преко 1 МW. Енергетска дозвола се издаје 
само енергетском субјекту који има лиценцу за обављање 
делатности преноса и дистрибуције електричне енергије.

Захтев за издавање енергетске дозволе могу поднети 
домаћа и страна правна или физичка лица. Енергетска 
дозвола може се прибавити и пре стицања права својине, 
то јест права коришћења земљишта на коме се планира 
изградња енергетског објекта, као и пре издавања акта о 
урбанистичким условима за изградњу енергетског објекта, 
то јест одобрења за изградњу.

Енергетску дозволу издаје министар надлежан за 
послове енергетике.

Критеријуми за издавање енергетске дозволе за изградњу 
производних капацитета обухватају нарочито:
1. услове у погледу безбедног и несметаног 

функционисања енергетског система;
2. услове за одређивање локације и коришћење 

земљишта;
3. услове заштите животне средине;

4. мере заштите здравља људи и безбедности људи и 
имовине;

5. степен енергетске ефикасности;
6. услове коришћења примарних извора енергије;
7. услове везане за техничку опремљеност и финансијску 

способност подносиоца захтева да реализује 
изградњу енергетског објекта.

Ближе критеријуме за издавање енергетске дозволе 
доноси министар. Ови критеријуми дефинисани су Уред-
бом („Службени гласник РС“ бр. 23/2006 и 113/2008). О 
издатим дозволама води се посебан регистар.

Захтев за издавање енергетске дозволе садржи нарочито 
податке о: локацији на којој треба да се изгради енергетски 
објекат, року завршетка градње енергетског објекта, врсти 
и капацитету енергетског објекта и о његовој енергетској 
ефикасности, енергентима које ће енергетски објекат кори-
стити, начину производње и преузимања енергије, начину 
заштите животне средине у току изградње и рада енергет-
ског објекта, условима који се односе на престанак рада 
енергетског објекта, висини планираних финансијских 
средстава за изградњу енергетског објекта и начину 
обезбеђивања тих средстава.

Енергетска дозвола издаје се са роком важења до две 
године од дана издавања енергетске дозволе.

Енергетску делатност може да обавља предузеће, 
односно друго правно лице или предузетник који има 
лиценцу за обављање енергетске делатности.

Енергетски субјект може отпочети са обављањем енергет-
ске делатности на основу лиценце коју издаје Агенција, 
док се лиценца захтева за производњу електричне 
енергије у објектима снаге веће од 1 МW. Лиценца се 
издаје за период од 10 година. Рок важења лиценце може 
се продужити на захтев енергетског субјекта.

Лиценца се издаје енергетском субјекту ако је уписан 
у одговарајући регистар за обављање делатности, која 
се у смислу закона сматра енергетском делатношћу, ако 
енергетски објекти и остали уређаји, инсталације или 
постројења неопходни за обављање енергетске делат-
ности испуњавају услове и захтеве утврђене техничким 
прописима, прописима о енергетској ефикасности, пропи-
сима о заштити од пожара и експлозија, као и прописима о 
заштити животне средине, ако испуњава прописане услове 
у погледу стручног кадра за обављање послова техничког 
руковођења, располаже финансијским средствима која 
су неопходна за обављање енергетске делатности, ако 
чланови органа управљања и руковођења нису били прав-
носнажно осуђени за кривична дела у вези са обављањем 
привредне делатности. Доказе о испуњености ових 
услова енергетски субјект прилаже уз захтев за издавање 
лиценце. Доказ о испуњености услова је извештај надлеж-
ног инспектора.

Енергетски објекат који има лиценцу за производњу 
енергије, у складу са законом, има право на подстицајне 
мере Владе Републике Србије, које обухватају посебне 
користи под условом да се електрична енергија производи 
коришћењем обновљивих извора енергије.
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Мере подстицаја Владе Републике Србије 
за повлашћене произвођаче електричне 
енергије

Уредбом о мерама подстицаја за производњу електричне 
енергије коришћењем обновљивих извора енергије и ком-
бинованом производњом електричне и топлотне енергије 
(„Службени гласник РС“ бр. 99/2009) ближе се прописују 
мере подстицаја за производњу електричне енергије 
коришћењем обновљивих извора енергије и за откуп те 
енергије – Feed-in тарифа, балансирање и очитавање, 
дефинишу енергетски објекти који производе електричну 
енергију из обновљивих извора, уређује садржина уговора 
о откупу електричне енергије по мерама подстицаја, као и 
накнада трошкова купцу тако произведене енергије. 

Поједини изрази који се користе у овој уредби имају 
следеће значење:

 – Обновљиви извори енергије јесу извори енергије 
који се налазе у природи и обнављају се у целости 
или делимично, посебно енергија водотокова, ветра, 
неакумулирана сунчева енергија, биомаса, геотер-
мална енергија, биогорива, биогас, синтетички гас, 
депонијски гас, гас из постројења за третман кана-
лизационих вода и отпадних вода из прехрамбене и 
дрвно-прерађивачке индустрије који не садрже опасне 
материје;

 – Електране на биогас јесу електране које користе гас 
настао из остатака у пољопривреди (течни стајњак и 
измет са сточарских и живинарских фарми), из биомасе, 
из остатака биомасе насталих примарном прерадом 
пољопривредних производа, а које не садрже опасне 
материје, остатке и делове животиња;

 – Хидроелектране на постојећој инфраструктури 
су хидроелектране које користе већ постојећу брану 
којом управља неко јавно предузеће и хидроелектране 
изграђене на цевоводима намењеним доводу сирове 
воде на прераду у фабрике воде;

 – Електране на депонијски гас јесу електране које 
користе гас настао на комуналним депонијама или гас 
настао у постројењима за третман комуналних отпад-
них вода;

 – Електране са комбинованом производњом на 
постојећој инфраструктури јесу ревитализоване 
старе електране са комбинованом производњом на 
фосилна горива, које су пре ревитализације биле у 
погону најмање 25 година, и реконструисане старе 
електране са комбинованом производњом на фосилна 
горива, које пре реконструкције нису биле у погону 
најмање пет година без обзира на претходно време 
проведено у погону;

Повлашћени произвођач јесте произвођач који обавља 
делатност производње електричне енергије и који је 
актом надлежног органа стекао статус повлашћеног 
произвођача.

Електрана јесте постројење за производњу електричне 
енергије или за комбиновану производњу, са једном или 
више производних јединица, и то:
1. хидроелектране инсталисане снаге до 10 МW;
2. електране инсталисане снаге до 10 МW које у процесу 

производње користе само биомасу или биомасу у 
комбинацији са неким допунским фосилним горивом, 
уколико енергетска вредност коришћене биомасе 
на годишњем нивоу чини најмање 80% укупне при-
марне енергије;

3. електране које електричну енергију производе 
користећи обновљиве изворе енергије осим биомасе, 
уколико у процесу производње енергетска вред-
ност коришћених обновљивих извора енергије на 
годишњем нивоу чини најмање 90% укупне при-
марне енергије, с тим да је допунско гориво неко од 
фосилних горива, биомаса или отпад;

4. електране за комбиновану производњу, инсталисане 
снаге до 10 МW, које користе обновљиве изворе 
енергије, фосилна горива или фосилна горива у 
комбинацији са неким обновљивим извором енергије;

5. електране које користе сепарисану биоразградљиву 
фракцију комуналног отпада инсталисане снаге до 
10 МW.

Право на мере подстицаја утврђене овом уредбом за елек-
тричну енергију произведену у електранама које користе 
неакумулирану сунчеву енергију ограничава се на укупно 
инсталисану снагу у тим електранама до 5 МW.

Право на мере подстицаја утврђене овом уредбом за 
електричну енергију произведену у електранама које 
користе ветар ограничава се на укупно инсталисану снагу 
у тим електранама до 450 МW.

Поред повлашћених произвођача који право на мере 
подстицаја остварују у смислу става 2. овог члана, право 
на мере подстицаја утврђене овом уредбом могу стећи 
и повлашћени произвођачи за електричну енергију про-
изведену у електранама на ветар укупно инсталисане 
снаге која је једнака количини од 10% капацитета за 
производњу електричне енергије које изгради јавно 
предузеће за производњу, дистрибуцију и трговину елек-
тричном енергијом у периоду важења ове уредбе.

Мере подстицаја обухватају откупне цене одређене овом 
уредбом према врсти електране у којој се производи елек-
трична енергија коришћењем обновљивих извора енергије 
и према инсталисаној снази (Р) израженој у МW.

Врста електране и инсталисана снага одређују се актом о 
стицању статуса повлашћеног произвођача електричне 
енергије.

Откупне цене из става 1. овог члана, изражене у евроцен-
тима по киловат-сату (c€/1кWh), износе:
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Редни
број Врста електране Инсталисана снага (МW)

Мера подстицаја – 
откупна цена

(ц€/1 kWh)

1. Хидроелектране

1.1 до 0,5 МW 9,7

1.2 од 0,5 МW до 2 МW 10,316 – 1,233*П 

1.3 од 2 МW до 10 МW 7,85

1.4 на постојећој инфраструктури до 2 МW 7,35

1.4 на постојећој инфраструктури од 2 МW до 10 МW 5,9

2. Електране на биомасу

2.1 до 0,5 МW 13,6 

2.2 од 0,5 МW до 5 МW 13,845 – 0,489*Р 

2.3 од 5 МW до 10 МW 11,4 

3. Електране на биогас 

3.1 до 0,2 МW 16,0 

3.2 од 0,2 МW  до 2 МW 16,444 – 2,222*Р

3.3 преко 2 МW 12,0

4. Електране на депонијски гас и гас из постројења за 
третман комуналних отпадних вода 6,7

5. Електране на ветар

6. Електране на енергију сунчевог зрачења 9,5

7. Електране на геотермалну енергију 23

8. Електране са комбинованом производњом на 
фосилна горива 7,5

8.1 до 0,2 МW Co =10,4

8.2 од 0,2 МW  до 2 МW Co = 10,667-1,333*Р

8.3 од 2 МW до 10 МW Co = 8,2

8.4 на постојећој инфраструктури до 10 МW Co = 7,6

9. Електране на отпад 

9.1 до 1 МW 9,2 

9.2 од 1 МW до 10 МW 8,5

Произведена енергија се може купити по ценама прописа-
ним овом уредбом, која важи од 1. јануара 2010. године 
до 31. децембра 2012. године.

Цена се одређује у еврима по киловат-часу, зависно од 
инсталисане снаге објекта и параметара приказаних у 
претходној табели, а плаћа се у динарској противвред-
ности по средњем курсу Народне банке Србије на дан 
испостављања фактуре.

Купац електричне енергије јесте јавно предузеће за 
производњу, дистрибуцију и трговину електричном 
енергијом.

Права и обавезе купца и повлашћеног произвођача, 
уређују се уговором, који се закључује у писаној форми, 
на период од 12 година. Модел уговора припрема купац и 

доставља га министарству надлежном за послове енерге-
тике, ради давања сагласности.

Повлашћени произвођач који је закључио овај уговор 
не плаћа за балансирање или очитавање електричне 
енергије. Пре потписивања уговора очитава се почетно 
стање, а и информације о том стању достављају се купцу и 
произвођачу у року од 3 дана.

Повлашћени произвођач електричне енергије

Стицање статуса овлашћеног произвоћача електричне 
енергије регулише се Уредбом о условима за стицање 
статуса повлашћеног произвођача електричне 
енергије и критеријумима за оцену испуњености 
тих услова („Службени гласник рС“ бр. 72/2009).
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Статус повлашћеног произвођача могу да стекну 
произвођачи који:
1. у процесу производње електричне енергије користе 

обновљиве изворе енергије или сепарисану фракцију 
комуналног отпада;

2. производе електричну енергију у електранама, које 
се у смислу закона којим се уређује област енерге-
тике сматрају малим електранама;

3. истовремено производе електричну и топлотну 
енергију, под условом да испуњавају критеријуме у 
погледу енергетске ефикасности.

биомаса, у смислу ове уредбе, јесте биоразградљива 
материја настала у пољопривреди, шумарству и пратећој 
индустрији, и домаћинству, која обухвата: биљке и делове 
биљака; гориво добијено од биљака и делова биљака; 
остатке и нуспроизводе биљака настале у пољопривреди 
(слама, кукурузовина, грање, коштице и љуске); остатке 
животињског порекла настале у пољопривреди (измет); 
остатке биљака у шумарству (остаци при сечи шума); 
биоразградљиве остатке у прехрамбеној и дрвној 
индустрији који не садрже опасне супстанце и сепарисану 
биоразградљиву фракцију комуналног отпада.

Не сматрају се биомасом, у смислу ове уредбе, фосилна 
горива, тресет, папир и картон, текстил, делови тела 
животиња, индустријски отпад изузев оног који се под-
разумева под биомасом, комунални отпад, отпад из 
постројења за третман комуналних отпадних вода и 
комерцијални отпад.

биогас, у смислу ове уредбе, јесте гас настао анаеробним 
поступцима из биомасе.

Синтетички гас, у смислу ове уредбе, јесте гас настао 
пиролитичком разградњом биомасе и сепарисањем 
фракције комуналног отпада.

Отпад, у смислу ове уредбе, је свака материја или предмет 
садржан у листи категорија отпада (Q листа) који власник 
одбацује, намерава да одбаци или је дужан да одбаци, у 
складу са законом којим се уређује управљање отпадом.

Комунални отпад, у смислу ове уредбе, је отпад из 
домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због 
своје природе или састава сличан отпаду из домаћинстава, 

у складу са законом којим се уређује управљање отпадом.

фосилна горива, у смислу ове уредбе, јесу угаљ, нафта и 
нафтни деривати, природни гас и уљани шкриљци.

Ако произвођач електричне енергије делатност производње 
електричне енергије обавља у електрани која садржи 
различите производне јединице, статус повлашћеног 
произвођача стиче само за оне производне јединице за које 
испуњава услове прописане овом уредбом.

Произвођач који обавља делатност производње елек-
тричне енергије у више електрана, подноси захтев за 
стицање статуса повлашћеног произвођача за сваку такву 
електрану посебно.

Правно лице или предузетник може стећи статус 
повлашћеног произвођача, под условима из члана 
2. ове уредбе, за:
1. хидроелектрану;
2. електрану која у процесу производње користи 

биомасу или биомасу у комбинацији са неким допун-
ским фосилним горивом или отпадом, уколико енер-
гетска вредност коришћене биомасе на годишњем 
нивоу чини најмање 80% укупне примарне енергије;

3. електрану која електричну енергију производи 
користећи обновљиве изворе енергије, осим 
биомасе, уколико у процесу производње енергетска 
вредност коришћених обновљивих извора енергије 
на годишњем нивоу чини најмање 90% укупне при-
марне енергије. Допунска горива могу бити нека од 
фосилних горива или отпад;

4. електрану која електричну енергију производи 
користећи отпад или отпад у комбинацији са неким 
фосилним горивом или обновљивим извором 
енергије, уколико енергетска вредност коришћеног 
отпада на годишњем нивоу чини најмање 80% укупне 
примарне енергије;

5. електрану за комбиновану производњу која користи 
фосилна горива или фосилна горива у комбинацији 
са неким обновљивим извором енергије или отпадом, 
уколико остварује укупан годишњи степен корисности 
већи од одговарајуће вредности минималног укупног 
годишњег степена корисности електране за комбино-
вану производњу наведених у табели.

Инсталисана снага (МWе) Удео фосилног горива у енергетској вредности утрошеног горива (%)

(20-40)% (40-60)% (60-80)% (80-100)%

<1 45% 50% 55% 60%

1-10 55% 60% 65% 70%

Захтев за стицање статуса повлашћеног произвођача 
подноси се министру надлежном за послове енергетике, у 
складу са законом којим се уређује област енергетике.

Уз захтев из става 1. овог члана, подносилац захтева 
доставља доказе о испуњености  услова за стицање тог 
статуса, и то:
1. копију лиценце за обављање делатности производње 

електричне енергије, уколико је електрана снаге 
1 МW или већа;

2. копију уговора са носиоцем лиценце, уколико је 
електрана снаге 1 МW или већа, а произвођач није 
носилац лиценце;

3. пројекат изведеног објекта електране;
4. копију уговора о прикључењу на дистрибутивну мрежу, 

односно преносни систем, а за електране посебних 
карактеристика са комбинованом производњом и 
копија уговора о прикључењу и преузимању топлотне 
енергије, са надлежним енергетским, односно другим 
привредним субјектима;
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5. употребну дозволу;
6. податке о лицу одговорном за рад електране (име, 

положај, телефон, факс, и-мејл).

Уз захтев за стицање статуса повлашћеног произвођача за 
сваку електрану са комбинованом производњом, код које је 
удео фосилних горива у укупној примарној енергији већи од 
20%, осим докумената из става 2. овог члана, прилаже се:
1. очекивана годишња производња топлотне енергије, 

са месечном динамиком;
2. очекиване вредности укупног годишњег степена 

корисности.

На основу изнесеног, може се видети да постоји очигледан 
економски интерес за улагање у енергетска постројења 
која производе електричну енергију из обновљивих извора 
и предузимање мера за стицање статуса повлашћеног 
произвођача, зато што се због разлике у ценама енергије 
и економске сигурности која се постиже закључивањем 
дугорочног уговора са купцем (на период од 12 година), 
остварује и финансијска добит у кратком временском 
периоду, чиме се обезбеђује профитабилност пројекта, 
уз истовремену заштиту интереса шире заједнице и 
општег енергетског биланса Републике Србије у наредном 
периоду.

Правни оквир за улагање у изградњу 
енергетских постројења која производе 
електричну енергију из обновљивих 
извора ради стицања статуса повлашћеног 
произвођача 
-Предлог једноставног модела-

Учешће предузећа (општи појам који се користи за сваког 
потенцијалног инвеститора) заинтересованог за улагање у 
пројекат изградње енергетског постројења за производњу 
електричне енергије, које ће испунити услове за стицање 
статуса повлашћеног прозивођача, то јест субјекта који 
може да оствари добит на основу разлике у производним 
и продајним ценама електричне енергије, може се постићи 
на основу следећег правног оквира (заједничко улагање), 
који обухвата неколико основних корака:

Закључивање дугорочног уговора (предуговора, про-
токола) о пословној сарадњи на пројекту изградње 
постројења за производњу електричне енергије из 
обновљивих извора, на основу којег предузеће са органом 
локалне самоуправе и другим потенцијалним партне-
рима на пројекту дефинише међусобна права и обавезе у 
вези с пројектом, посебно имајући у виду да је потребно 
одређено време за израду студија, припрему пројектне 
документације, спровођење активности на изградњи 
постројења, који обухватају израду планско-урбанистичке 
документације, израду студије процене утицаја на животну 
средину, усвајање релевантних одлука и прибављање 
свих неопходних дозвола и одобрења, као и лиценце. На 
основу овог уговора утврђује се правни облик заједничког 
улагања.

Имајући у виду прописе наведене у овом извештају, 
прибављање дозволе и лиценце за обављање енергетске 

делатности, као и неопходних одобрења за спровођење 
пројекта, рационално је предвидети да ће предузеће 
које буде основано бити основано у облику друштва са 
ограниченом одговорношћу, које ће бити регистровано 
за обављање енергетских делатности. Ово предузеће 
ће бити власник пројектне документације за изградњу 
производног постројења, свих неопходних дозвола и 
лиценци, као и страна која ће закључити уговор о продаји 
енергије произведене из обновљивих извора енергије са 
овлашћеним купцем.

У поступку оснивања предузећа, неопходно је унапред 
одредити улог сваког од оснивача, као и облик улагања 
у друштво са ограниченом одговорношћу. Постоји 
могућност да се улог оствари у објектима и/или правима 
– новцу, опреми, знању и вештинама и осталим облицима 
учешћа у капиталу ове врсте предузећа.

Имајући у виду различиту улогу потенцијалних учесника 
на пројекту, могуће новчано и неновчано улагање се може 
дефинисати на следећи начин:

 y Локална самоуправа – на основу овлашћења про-
писаних законом, одређује локацију за изградњу 
постројења за производњу електричне енергије 
које испуњава критеријуме описане у претходном 
тексту, усваја планске прописе на основу којих се 
дефинише изградња ове врсте постројења и усваја 
одлуку којом додељује право коришћења предметне 
локације основаном предузећу које испуњава ква-
лификационе услове за улагање, издаје грађевинску 
дозволу по хитном поступку по достављању захтева, 
обавља технички пријем и издаје употребну дозволу 
за постројење након изградње. Општина након 
изградње постројења у обавези је да обезбеди сву 
неопходну инфраструктуру за несметану изградњу 
и рад предметног постројења. У том смислу, улагање 
локалне самоуправе може бити у неновчаном облику, 
као и у облику знања и подршке на терену, а не само 
финансијско, у облику новчаног улагања, у зависности 
од финансијских могућности локалне самоуправе и 
важећих прописа.

 y Предузеће се обавезује да ће обезбедити финансијска 
средства која одговарају његовом уделу у укупним 
трошковима реализације пројекта, за покривање 
трошкова куповине земљишта, трошкова прибављања 
дозвола и лиценци, трошкова изградње постројења, 
трошкова опреме и средстава неопходних за почетак 
рада постројења, у износу утврђеном на основу 
студије о економској оправданости пројекта и процене 
овлашћеног проценитеља.

 y Процентуални удео оснивача је предмет процене и 
преговора у сваком појединачном случају.

 y Оснивачи предузећа заједнички спроводе поступке 
за прибављање дозволе за изградњу енергетског 
постројења, израду студије о изградњи енергет-
ског постројења, припрему пројектне документације 
за добијање одобрења за изградњу и спровођење 
поступка набавке одговарајуће опреме. Опрема мора 
да испуњава све нормативе и стандарде неопходне за 
добијање лиценце, у складу са прописима наведеним 
у претходном тексту. Истовремено, оснивачи сносе 
све трошкове прибављања лиценце за обављање 
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делатности производње електричне енергије, а такође 
обављају одабир особља које ће управљати опремом 
и постројењима, ради испуњавања неопходних услова 
за добијање лиценце. 

 y Када се испуне услови утврђени прописима наведе-
ним у претходном тексту и сви предуслови за стицање 
статуса повлашћеног произвођача, ново предузеће 
може да закључи уговор са купцем, на период од 12 
година, у складу са законским прописима.

У поступку оснивања предузећа у облику друштва са огра-
ниченом одговорношћу обично се на основу уговора (акта) 
о оснивању дефинишу удели у власништву и одговарајуће 
пословодство предузећа, а најрационалније решење у 
том погледу представљају скупштина и управни одбор, 
који се састоје од представника оснивача пропорцио-
нално њиховом оснивачком улогу. Основни параметери за 
успостављање органа и поступака предузећа прописани су 
Законом о привредним друштвима. Поступак регистрације 
предузећа заснован је на правилима Агенције за при-
вредне регистре у Београду.

Потребно је нагласити да се уговором о оснивању, поред 
уобичајених одредби, предвиђа и одговарајући механизам 
за решавање спорова у оквиру предузећа.

Уговором о оснивању прописује се начин за поделу 
добити остварене у пословању предузећа, као и случајеви 
у којима се добит расподељује на други начин.

Поред уговора о оснивању, постоји могућност истовре-
меног закључивања уговора чланова друштва, на основу 
којег се дефинишу међусобне обавезе оснивача које нису 
утврђене уговором о оснивању, као што су, на пример, 
додатне обавезе без повећања иницијалног капитала, 
које се третирају као зајмови, услови и одредбе отплате и 
могућност претварања зајмова у капитал предузећа.

Могућност накнадних промена удела чланова друштва 
у капиталу предузећа остаје отворено питање, као и 
могућност преноса капитала на друге осниваче, или 
могућност нуђења оснивачког капитала трећим лицима 
или заинтересованим инвеститорима, који на основу тога 
постају нови чланови друштва.

Наравно, могуће је предвидети могућност да се у периоду 
рада предузећа, на основу међусобног договора осни-
вача, приме нови чланови, то јест потенцијални инвести-
тори, са новчаним или неновчаним улогом, ради повећања 
капитала предузећа.

Уговором о оснивању предвиђају се случајеви у којима је 
потребно обезбедити сагласност скупштине за усвајање 
одређених одлука, дефинишу овлашћења управног 
одбора, одлуке које ови органи доносе, као и лица која 
представљају предузеће и имају право потписа.

Уговором о оснивању дефинишу се одлуке које се усвајају 
једногласно, као и оне за чије је усвајање потребна проста 
или квалификована већина.

Имајући у виду да је у току спровођења пројекта потребно 
обезбедити координацију и брзину у доношењу одлука 
и пружању стручне подршке, као највећи могући степен 
сарадње између свих заинтересованих страна, препоручује 
се претходно формирање стручног тима који ће чинити 

представници оснивача, за пружање правне, администра-
тивне и техничке подршке оснивачима и новооснованом 
предузећу у поступку регистрације, прибављања разли-
читих дозвола и одобрења и обављању осталих стручних 
послова.

Потребно је нагласити да се у претходном тексту дефи-
нише један од могућих правних модела улагања и 
оснивања заједничког предузећа, на основу којег се може 
остварити улагање, а који је, према многим критеријумима, 
најједноставнији и најефикаснији.

С развојем основне активности, друштво са ограниченом 
одговорношћу може се трансформисати у акционарско 
друштво, отвореног или затвореног типа, након усвајања 
одлуке оснивача о томе у складу са релевантним законима 
и интерним прописима предузећа.

Закључак је да постоје и други правни облици за 
остваривање сарадње, као што је оснивање зависног 
друштва од само једног учесника у пројекту, са којим 
остали учесници могу да закључе уговор о заједничком 
улагању за изградњу и финансирање рада постројења за 
производњу електричне енергије и начину поделе добити 
остварене на основу производње електричне енергије 
у овом постројењу, али је потребно имати у виду да је 
природа овог уговора сасвим другачија од модела описа-
ног у претходном тексту. 

Наиме, ова врста уговора подлеже уговорном правном 
режиму, за разлику од статуса континуалне сарадње 
или континуалне инвестиције. Уговорни споразум, као 
комерцијални споразум по својој природи, има релативно 
ограничено трајање, и самим тим је подложан променама, 
могућностима за раскид, отказ, потенцијалне спорове, 
блокаду у раду и осталим недостацима у поређењу са 
формирањем потпуно новог правног субјекта заснованог 
на начелу једнакости.

Оваква врста уговора има одређене недостатке у погледу 
приступа нових уговорних страна, као потенцијалних 
стратешких партнера, за које облик континуалне сарадње 
(стицање удела у предузећу и статуса оснивача, са про-
порционалним учешћем у доношењу одлука) представља 
много већу гаранцију да ће се улагање исплатити на 
најбржи и најсигурнији начин. 

Закључак

Анализа правних оквира за производњу енергије у Репу-
блици Србији, са посебним нагласком на обновљиве 
изворе енергије, подстицајне мере Владе Републике 
Србије и стицање статуса повлашћеног произвођача за 
постизање економских, еколошких и енергетских користи, 
има такође циљ да укаже на могућност даљих улагања у 
изградњу постројења за производњу електричне енергије 
из обновљивих извора, на основу  релативно једноставног 
правног облика, као и да пробуди интересовање домаћих 
и иностраних инвеститора за реализацију ове врсте 
пројеката.

Могуће је закључити да у Републици Србији постоје многи 
потенцијални ресурси, које органи локалне самоуправе 
нису у довољној мери идентификовали, посебно у мање 
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развијеним подручјима у Републици Србији, али не постоји 
довољан број информација за стране инвеститоре о 
могућностима улагања.

Наш захтев за повећаним коришћењем обновљивих 
извора енергије у складу је са праксом развијених земаља 
Европске уније, усмереном ка смањењу емисије штетних 
материја и стимулисању одрживог развоја.

Поред очигледних енергетских ефеката (смањење 
увоза горива и негативног утицаја на животну средину), 
спровођење овог програма подразумева постојање 
домаћег инвестиционог капитала, подстицај развоја малих 
и средњих предузећа, стимулисање домаће производње и 
развоја опреме која користи обновљиве изворе енергије.

Посебан подстицај за страна улагања у реализацију 
појединачних пројеката у оквиру овог програма 
представља све веће интересовање страних партнера за 
куповину такозваних зелених сертификата, заснованих 

на производњи електричне енергије коришћењем нових 
извора енергије, чиме се отвара могућност за слободно 
располагање „квотама“ емисије и обезбеђивање додатних 
финансијских средстава за страна улагања у развој енер-
гетског сектора у Републици Србији. 

Потребно је преко посебних видова информисања страним 
инвеститорима и органима локалне самоуправе на чијој се 
територији налазе потенцијали за развој у области енер-
гетике омогућити лакши приступ развојним програмима и 
подстицајним мерама за производњу електричне енергије 
из обновљивих извора енергије.

* Напомена: Одређена правна питања која се односе на 
производњу енергије из отпада дата су у оквиру поглавља 
које је посвећено овој теми.



ЈП ЕПС У ОДнОСУ  
нА САОПшТЕЊА ЕК  

О ЕнЕРГЕТСКОЈ ЕфИКАСнОСТИ, 
шТЕДЊИ И мАПИ ПУТА  

КА ОБнОВљИВОЈ ЕнЕРГИЈИ 
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Ефикасна производња топлотне и електричне 
енергије
Око 30% примарне енергије у ЕУ троши се у сектору енер-
гетике, углавном за конверзију у електричну и топлотну 
енергију и њихову дистрибуцију. Треба изградити нове 
производне капацитете и инфраструктуру да би се заме-
нила застарела опрема и задовољила потражња. Важно 
је обезбедити да се енергетска ефикасност узима у 
обзир и да нови капацитети буду у складу с најбољом 
расположивом технологијом (BAT). То ће се стимулисати 
Програмом трговине правима на емисију и новом дирек-
тивом о емисији из индустријских постројења. Европска 
комисија ће пратити колико се тим мерама унапређује 
ефикасност нових производних постројења. На основу 
резултата и у складу са потребом да се средњорочно и 
дугорочно достигне већа ефикасност, Комисија ће размо-
трити могућност увођења прописа према коме ће државе 
чланице морати да пропишу ниво најбоље расположиве 
технологије, која се односи на нова постројења, као пред-
услов за одобрење за изградњу нових капацитета. Такође, 
мораће да пропишу и унапређење постојећих постројења 
до нивоа одговарајуће најбоље расположиве технологије, 
као предуслов за продужење дозволе за рад.

Још један важан задатак Комисије биће да тражи начине 
за успешно коришћење отпадне топлотне енергије 
из производње електричне енергије и индустријске 
производње, будући да има много неискоришћеног 
потенцијала за уштеду енергије; на тај начин би се 
задовољио значајан део потреба за топлотном енергијом у 
Европи, на пример, за грејање и хлађење, чиме би се боље 
искористили локални ресурси и, у многим случајевима, 
избегао увоз енергије. Да би се тај потенцијал искори-
стио, потребан је интегрисан, међусекторски приступ, у 
коме се узимају у обзир постојеће потребе за топлотном 
енергијом, на пример, у зградама и предузећима, улога 
локалних и регионалних власти у планирању и спровођењу 
енергетски ефикасних и еколошки безбедних стратегија, 
укључујући развој ефикасне инфраструктуре и синергијско 
дејство са комерцијалним решењима за јефтино, чисто и 
погодно снабдевање топлотном енергијом коришћењем 
отпадне топлоте.

Већа примена (високоефикасне) когенерације, укључујући 
и постројења за прераду комуналног отпада, као и 
даљинског грејања и хлађења, може знатно да допринесе 
енергетској ефикасности. Комисија ће зато предложити, 
тамо где за тиме постоји довољна потенцијална потражња, 
на пример, тамо где је концентрисано довољно зграда 
или индустријских постројења, да добијање дозволе 
за нову термоелектрану буде условљено постојањем 
система који омогућава коришћење топлотне енергије 

4.1 Саопштење ЕК о ефикасности у сектору 
топлотне и електричне енергије

– термоелектрана–топлана (ТЕ-ТО) – и да се системи 
даљинског грејања комбинују са производњом елек-
тричне енергије где год је то могуће. Да би се унапредила 
уштеда енергије у системима ТЕ-ТО, Комисија предлаже и 
то да оператори дистрибутивних система дају предност 
електричној енергији из ТЕ-ТО, а предложиће и строже 
обавезе оператора преносних система када је реч о при-
ступу и ангажовању тих постројења.

Енергетска ефикасност у електроенергетским 
и гасним мрежама
Комисија ће обезбедити чвршћу основу да регулатори 
националних мрежа узму енергетску ефикасност у обзир 
у одлучивању и праћењу рада гасних и електроенергет-
ских мрежа и тржишта и управљања њима, укључујући 
интегрисање приоритета енергетске ефикасности у 
прописе, тарифе, правилнике о раду мреже и техничке 
правилнике.

Енергетска ефикасност као привредни сектор

Предуслов за енергетски ефикасну Европу јесте да се 
штедњом енергије ствара вредност помоћу тржишних  
механизама. Зато су потребни инструменти којима се 
одређује финансијска вредност уштеде енергије и којима се 
добит предузећа (снабдевача или дистрибутера) ставља у 
везу са енергетском ефикасношћу, а не са количином испо-
ручене енергије. Неке државе чланице већ су предузећима 
у сектору енергетике наметнуле национални систем 
обавезне штедње енергије, који даје добре резултате: 
остварене су уштеде до 6% финалне енергије. У таквим 
системима, предузећа имају обавезу да остваре дефини-
сану уштеду енергије унапређењем енергетске ефикас-
ности својих потрошача (нпр., домаћинстава, предузећа, 
општина, организација за управљање социјалним стано-
вима) или унапређењима у другим деловима енергетског 
система, као што су производња или транспорт енергије. 
Уместо да предузећа сама остварују уштеду, у неким 
системима им је дозвољено да израду решења за штедњу 
повере трећем лицу, на пример, консултантском предузећу 
за услуге у енергетици (ESCO). Обавезе штедње енергије 
подстичу снабдеваче да промене свој модел пословања – 
да се са малопродаје енергије као робе преоријентишу на 
понуду енергетских услуга. 

Комисија ће предложити да све државе чланице, свака у 
складу са својом ситуацијом, уведу националне системе 
обавезе штедње енергије. У зависности од опсега и стро-
гости захтева, ефекат би могао да буде уштеда до 100 
милиона тона еквивалента нафте (Mtoe) 2020. године.
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Унапређења енергетских карактеристика уређаја које 
потрошачи користе – као што су апарати за домаћинство 
и интелигентна бројила – треба да имају већу улогу у 
праћењу или оптимизовању потрошње енергије, што 
би омогућило новчане уштеде. С тим циљем, Комисија 
ће обезбедити да се интереси потрошача на примерен 
начин узимају у обзир при техничким пословима у вези 
са обележавањем производа, информацијама о штедњи 
енергије, мерењем потрошње и коришћењем информаци-
оних и комуникационих технологија (ИКТ). Комисија ће зато 
спровести истраживање понашања потрошача и ставове 
о куповини уређаја, као и тестирати ефекте алтернатив-
них мера на потрошаче да би утврдила које од њих имају 
потенцијала да доведу до жељене промене у понашању. 
Осим тога, Комисија ће се консултовати са организацијама 
потрошача у почетној фази тог процеса. Потрошачима 
су потребне јасне, прецизне и ажурне информације о 
потрошњи енергије, које се данас ретко могу добити. На 
пример, само 47% потрошача данас зна колико енергије 
троши. Осим тога, потребни су им поуздани савети о трош-
ковима и користима од улагања у енергетску ефикасност. 
Комисија ће се бавити свим тим питањима када буде реви-
дирала правни оквир политике енергетске ефикасности.

Промовисање уређаја који ефикасно користе 
енергију и ресурсе
Унапређење карактеристика зграда и производа који се 
користе за њихово загревање, хлађење, вентилацију и 
осветљење један је од најконкретнијих начина за уштеду 
у кућном буџету помоћу енергетске ефикасности. Већ 
уведени стандарди еколошког пројектовања производа и 
енергетске ознаке за апарате за домаћинство довели су 
до значајних уштеда енергије код потрошача и створили 
пословне прилике за европске произвођаче висококвали-
тетне робе. У складу са постојећим планом рада у области 
еколошког пројектовања, Комисија ће наставити са приме-
ном тог приступа и утврдити строже стандарде потрошње 
енергије за котлове за грејање, бојлере, рачунаре, клима-
-уређаје, сушилице за рубље, пумпе, усисиваче и разне 
врсте светиљки. Осим тога, Комисија ће донети нови план 
рада за период 2012–2014.

Тај приступ је нераскидиво повезан са енергетским озна-
кама. Оне су најделотворније када се као полазна тачка 
за њихово дефинисање користи начин на који потрошачи 
бирају производе. Комисија ће спровести анкету о томе 
како потрошачи разумеју енергетске ознаке. То ће помоћи 
да се боље одговори на интересовања потрошача (на 
пример, разматраће се перцепција различитих ознака и 
њихов утицај на маркетинг) у предстојећим мерама у вези 

са енергетским ознакама производа и допринеће дијалогу 
са организацијама потрошача.

Данас је на преко 40% прозора у ЕУ и даље једнослојно 
стакло, а на још 40% прозора је старо двослојно стакло без 
нискоемисионог слоја. Комисија ће настојати да олакша 
веће тржишно присуство ефикаснијих грађевинских елеме-
ната, на пример, тако што ће оквир еколошког пројектовања 
или енергетских ознака важити и за прозоре. 

У свом даљем раду у области еколошког пројектовања и 
енергетских ознака, Комисија ће размотрити могућност, 
где је то релевантно, да прописима буду обухваћени 
системи, као и појединачни производи. Да би унапредила 
делотворност тих мера, Комисија ће и даље анализирати 
енергетске ефекте производа током њиховог целог радног 
века. Појачаће надзор над тржиштем да би обезбедила 
да се захтеви у погледу производа прописно испуњавају 
и подржаће мере којима се потрошачима, инсталатерима 
уређаја и трговцима на мало помаже да се што успешније 
служе енергетским ознакама.

Оснаживање потрошача помоћу нове 
технологије
Према постојећим прописима ЕУ, крајње потрошаче треба 
често информисати о њиховој потрошњи енергије, и то у 
време када је троше, да би могли да регулишу потрошњу 
помоћу бројила и мерача за све важне облике енергије: 
електричну енергију, гас, топлотну енергију, енергију 
хлађења и топлу воду. Осим тога, у рачунима и уговорима 
им треба пружити информације о ценама и трошковима 
енергије. Те информације треба приказивати на начине 
који потрошачима помажу да унапреде своју енергетску 
ефикасност, на пример, приказати потрошњу у односу на 
неке референтне вредности или доступна енергетски ефи-
касна решења. 

У пракси, ова права потрошача још нису у потпуно-
сти остварена. Информације које се дају морају бити 
боље прилагођене потребама потрошача. Комисија ће 
сарађивати са државама чланицама како би обезбедила 
потпуну примену ових и других одредаба европских 
прописа о енергетској ефикасности.

У наступајућим годинама, увођење интелигентне мреже 
у Европи донеће наглу промену у могућностима за 
прикупљање и достављање информација о снабдевању 
енергијом и њеној потрошњи. Те информације ће 
омогућити потрошачима да штеде енергију. Државе 
чланице су обавезне да до 2020. године уведу интели-
гентна бројила електричне енергије код најмање 80% 

4.2. штедња на страни потрошача
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крајњих потрошача, под условом да је анализом трошкова 
и користи утврђено да је то оправдано. Важно је обезбе-
дити да се и друге мреже, као што су мрежа даљинског 
грејања и хлађења и гасна мрежа, могу унапредити у 
интелигентне мреже, као и да све те интелигентне мреже 
доприносе изградњи функционалног интероперабилног 
тржишта услуга енергетске ефикасности. Интелигентне 
мреже и интелигентна бројила служиће као кичма интели-
гентних уређаја, чиме ће се увећати уштеде енергије које 
се остварују куповином енергетски ефикаснијих уређаја. С 
развојем интелигентних мрежа, појавиће се нове услуге, 
што ће консултантским предузећима за услуге у енер-
гетици (ESCO) и пружаоцима услуга ИКТ омогућити да 
потрошачима понуде услуге праћења потрошње енергије 
у кратким интервалима (преко канала као што су Интер-
нет или мобилни телефони) и омогућити да се на рачу-
нима за енергију наводи потрошња појединачних уређаја. 
Поред тога што ће користити потрошачима из категорије 
домаћинства, могућност добијања тачних података о 
потрошњи помоћу интелигентних бројила подстаћи ће 
потражњу за енергетским услугама код предузећа и 
јавних институција, што ће консултантским предузећима 
за услуге у енергетици (ESCO) омогућити да им понуде 
услуге за смањење потрошње енергије и са кредибилите-
том гарантују успешну реализацију. Интелигентне мреже, 
бројила и уређаји омогућиће потрошачима да бирају 
време рада уређаја тако да користе ниже цене енергије 

ван вршних периода или у време када је расположива 
велика количина енергије ветра или Сунца – и да за то 
добију финансијске стимулације. Најзад, потрошачима 
ће бити понуђена погодност даљинског укључивања 
и искључивања, која је практична и омогућава штедњу 
енергије.

За коришћење тог потенцијала, потребно је да постоје 
одговарајући стандарди за бројила и уређаје, као и да снаб-
девачи буду обавезни да потрошачима дају одговарајуће 
информације о потрошњи енергије (нпр., јасан обрачун), 
укључујући у то и савете о смањењу енергетског интензи-
тета и, самим тим, смањењу трошкова. С тим циљем, Комисија 
ће предложити одговарајуће мере да би обезбедила да 
технолошке иновације, укључујући и увођење интелигент-
них мрежа и интелигентних бројила, испуне ту функцију. Те 
мере ће обухватати минималне захтеве у погледу садржаја 
и формата пружања информација и услуга. Осим тога, 
Комисија треба да обезбеди да се у енергетским ознакама 
(сертификатима о енергетским карактеристикама) и стан-
дардима за зграде и уређаје, где је то сврсисходно, наводи 
да ли је у њима примењена технологија која омогућава 
њихово коришћење на интелигентним мрежама и њихово 
несметано прикључење на инфраструктуру интелигентних 
мрежа и интелигентних бројила. Уређаји као што су фрижи-
дери, замрзивачи и топлотне пумпе могли би први да буду 
обухваћени тим мерама.
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Србија је на путу да се придружи ЕУ, већ је потписала 
Уговор о оснивању Енергетске заједнице и тренутно ради 
на транспоновању правних тековина ЕУ у области енер-
гетике. Јасно је да ће, пре или касније, Србија желети 
или морати да испуни захтеве одговарајућих прописа ЕУ. 
Као што је изложено у одељку о прописима ЕУ, у току су 
многе значајне промене које се тичу великих енергетских 
компанија попут ЕПС. 

Последњих деценија, државе чланице у целој Европи 
углавном су оснивале национална монополска енергетска 
предузећа, која су била или у власништву државе или бар 
блиско повезана с државом.

Данас је изражена тенденција укидања „националног 
тржишта“ и формирања интегрисаног регионалног или 
европског тржишта, напуштања монополског и увођења 
дерегулисаног, либерализованог и потенцијално конку-
рентског тржишта и трансформације окружења, у коме 
доминирају фосилна горива и постоји неколико огромних 
базних термоелектрана, у одрживо, конкурентно окружење 
са ниском емисијом CO2 и великом променљивошћу и 
неизвесношћу.

4.3.1 Повећање ефикасности 
сектора производње између 
2000. и 2020. године

 
Увод у поглавље   

ЈП ЕПС настоји да своје развојне планове базира на смер-
ницама енергетске политике Републике Србије, усагла-
шено са енергетском политиком ЕУ („Енергија 20/20/20“). 
Основна премиса у избору циљева српске енергетске 
политике и утврђивању њених приоритета и одговарајућих 
инструмената заснована је на политичком опредељењу 
земље за економично усклађивање развоја целокупног 
енергетског система са економским развојем земље и за 
њено укључивање у европске интеграције. У кратком року 
је потребно ускладити и развој енергетског система са еко-
номским развојем земље, а и развој сектора производње 
енергије са секторима потрошње енергије. 

У тежњи да допринесе достизању прокламованог циља 
ЕУ, повећање укупне енергетске ефикасности за 20% 
до 2020. године, Република Србије је усвојила Акциони 
план за енергетску ефикасност за период 2010–2012. 
(у даљем тексту: НАПЕЕ), 29. октобра 2010. године, који 
је припремљен на бази захтева садржаних у Упутству 

 4.3 Ситуација у ЈП ЕПС

2006/32/ЕК Европског парламента и Савета о енергетској 
ефикасности код крајњих корисника и у енергетским услу-
гама, а у складу са препорученим моделом који је припре-
мила Радна група за енергетску ефикасност основана при 
Секретаријату Енергетске заједнице. Назначени период 
за постизање индикативног циља за земље чланице ЕУ 
сходно Директиви је 2008–2016. Основни циљ је да 
све државе чланице остваре планирану уштеду од 9% 
просечне финалне потрошње енергије од 2001. године, 
у деветој години примене овог упутства. Овај циљ се не 
односи на потрошаче енергије који су обухваћени Упут-
ством 2003/87/ЕК од 13. октобра 2003. године, којим 
се утврђује систем трговине емисијама гасова са ефектом 
стаклене баште у оквиру Заједнице, као и за крајње потро-
шаче, чија је потрошња енергије сврстана у секторе ваз-
душног и речног саобраћаја. 

Земље чланице ЕУ су од 30. јуна 2007. почеле да подносе 
Европској комисији своје националне акционе планове, у 
којима су се обавезале за повећање од 9% енергетских 
уштеда до 2016. године.

Република Србија, а у складу са одлуком 2009/05 
Mинистарског савета Енергетске заједнице, први Акциони 
план донела је за период од 2010. до 2012. године и 
утврдила средњи индикативни циљ за овај период на  
нивоу од 1,5% финалне домаће потрошње енергије 
у 2008. години, односно укупни циљ од најмање 9% 
финалне потрошње енергије у деветој години примене 
(на крају 2018. године). Циљ уштеде финалне енергије 
од 1,5% оствариће се реализацијом мера повећања 
енергетске ефикасности у секторима домаћинства и јавне 
и комерцијалне делатности (0,0235 Mtoe), индустрије 
(0,0566 Mtoe) и саобраћаја (0,0453 Mtoe). Током 
спровођења НАПЕЕ Република Србија би требало да и 
даље уводи значајне нормативне, пореске, финансијске 
и организационе мере за потпуно спровођење и 
испуњавање Упутства.

Спровођење мера које су потребне за постизање 
индикативног циља изискује мобилизацију значајних 
финансијских средстава, проширење активности државе 
ради побољшања енергетске ефикасности и даљу 
либерализацију енергетског тржишта, нарочито на страни 
понуде енергетских услуга, као и развој јавно-приватног 
партнерства у области енергетске ефикасности. Овај доку-
мент (Бела књига) требало би да упозна ширу јавност са 
планираним активностима Републике Србије у погледу 
повећања енергетске ефикасности и тиме омогући 
приступ финансирању ових активности из претприступних 
фондова ЕУ.   
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Политика ЈП ЕПС у области енергетске ефикасности

4.3.1.1 2000–2010, ПрОТЕКЛиХ 
ДЕСЕТ гОДиНА

У складу са првим и основним приоритетом Стратегије 
развоја енергетике Републике Србије до 2015. године, 
приоритетом технолошког континуитета, протеклих десетак 
година највећи део активности ЈП ЕПС-а био је усмерен на 
рехабилитацију и модернизацију постојећих производних 
капацитета. Достигнуто је квалитативно ново стање, а то 
се одразило на унапређење перформанси целине елек-
троенергетског система. Од усвајања Стратегије развоја 
енергетике Србије 2005. године до данас, догодиле су се 
промене на међународном и унутрашњем плану, које су 
утицале на енергетско стање у Србији и на полазишта за 
пројектовање њене енергетске будућности. 

Србија је постала једна од потписница Уговора о 
Енергетској заједници југоисточне Европе. Опредељење 
за ову енергетску заједницу је потписало још 10 земаља 
из региона југоисточне Европе са ЕУ, чиме су се оба-
везале на усаглашавање своје легислативе и регула-
тиве са правним тековинама ЕУ (acquis communautaire) 
у подручју енергетике, отварања и развоја енергетског 
тржишта, интеграцију у заједничко енергетско тржиште ЕУ. 
Примена овог уговора је за ЈП ЕПС и Србију важна најпре 
због обезбеђења повољнијег инвестиционог амбијента 
и повећања сигурности снабдевања. Инвеститори 
очекују сигурност за своја уложена средства, а једна од 
најбитнијих гаранција сигурности је успостављање стабил-
ног регулаторног и правног оквира. Ратификација Уговора 
о Енергетској заједници југоисточне Европе је и формално 
обавезала Републику Србију, са њом и ЈП ЕПС, на праћење 
енергетске политике ЕУ, односно на промоцију одрживог, 
конкурентног и сигурног снабдевања енергијом.

ЈП ЕПС настоји да мере повећања енергетске ефикасно-
сти уврсти и спроведе дуж читавог ланца, од примарне 
до добијања финалне енергије. Потрошачи електричне 
енергије ЈП ЕПС-а троше 2/3 од просека потрошача у ЕУ, 
али се много нерационалније од потрошача у ЕУ понашају 
према електричној енергији и гледано према укупној 
енергији. Укупну примарну енергију они користе 1,6 пута 
више од просека ЕУ (гледано сведено на ППП, извор: Еуро-
стат, 2009). Свестан ових показатеља, ЈП ЕПС у својим 
плановима све већу пажњу посвећује активностима на 
унапређењу енергетске ефикасности. 

У рехабилитацији и модернизацији постојећих произво-
дних капацитета, ЈП ЕПС је увек примењивао „Best available 
technology“ принцип, захваљујући чему је у протеклих 
десетак година постигао значајне успехе у производњи 
(посебно је потребно напоменути превазилажење „гасне 
кризе“ 2008. и 2009. године) повећаном расположивошћу 
капацитета и количином енергије коју може да испоручи 
потрошачима. 

У претходном десетогодишњем периоду, основни приори-
тет у ЈП ЕПС била је „успешна санација и рехабилитација 
енергетских извора“, којима би се превазишли нагоми-
лани проблеми настали због дугогодишњег рестриктивног 
одржавања. Основни критеријум за дефинисање приори-
тета и обима радова је био задовољити енергетске потребе 
потрошача Србије, а технички је процењено да првенство у 
улагању треба дати термосектору. Постигнути резултати су 
показали да је то била исправна стратешка одлука, јер су се 
показатељи рада термосектора значајно побољшали. 

Постигнути резултати у 2010. години, након обављених 
рехабилитационих захвата на ТЕ, упоређени са 
остварењима из 2001. године, могу да се прикажу на 
следећи начин:

 y Поузданост термоблокова је повећана за 10,7%; 

Поузданост термоелектрана (2001-2009. година)
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 y Искоришћење ТЕ је порасло за 11,9%, или систему је 
испоручено више енергије у обиму од 4.189 GWh, или 
22% више него 2001. године, што практично значи да 
је на годишњем нивоу, у односу на 2001, све време 
ЕЕС ЕПС имао на мрежи још један блок од 478 МW 
(радио је инсталисаном снагом Кp=100%, без иједног 
застоја свих 8.760h, Ке=100%); 

 y Кумулативни прираштај произведене електричне 
енергије блокова ПД ТЕНТ и ТЕ „Костолац“, у  односу на 

2001. годину, износи 30.708 GWh, или, финансијски 
мерено, додатних 1,5 милијарди евра; 

 y Укупна нерасположивост ТЕ током застоја и рада је 
смањена за високих 16,8%;

 y Смањени су производни трошкови, и то специфични 
утрошак угља је смањен 3,3%, а потрошња мазута два 
пута; 

 y  Повећана су улагања у заштиту животне средине.

Специфична потрошња топлоте

Повећање енергетске ефикасности термоелектрана на угаљ

Ове резултате су постигли „стари“ блокови, који су у 
просеку остварили преко 193 хиљаде сати рада. Овако 
добри резултати у термосектору су праћени повећаном 

производњом угља (5 милиона тона/год.) иако су у угљени 
сектор уложена знатно мања средства.
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4.3.1.2 2010-2020, ПЛАНОВи  
ЈП ЕПС ДО 2020.

У складу са позитивним искуством и оствареним резулта-
тима у примени напредних технологија, ЈП ЕПС планира 
да убудуће примењује искључиво технологије које су 
усаглашене са референтним BREF BAT-Best Available 
Techniques.

У периоду 2010–2020. година, већи акценат биће 
стављен на инвестиционе захвате у хидроелектранама. 
Овај период модернизације постојећих хидроелектрана 
је отпочео 2009. године ревитализацијом по једног агре-
гата наших највећих хидроелектрана: „Ђердап I“ и „Бајина 
Башта“. Просечна  старост хидроелектрана на крају 2010. 
године била је 36 година.

Електрана/блок
Повећање 

инсталисане снаге 
(МW)

ХЕ Ђердап I, блок  6 22,00

ХЕ Ђердап I, блок 5 22,00

ХЕ Ђердап I, блок 4 22,00

ХЕ Ђердап I, блок 3 22,00

ХЕ Ђердап I, блок 2 22,00

ХЕ Ђердап I, блок 1 22,00

ХЕ Бајина Башта, блок 1 13,00

ХЕ Бајина Башта, блок 2 13,00

ХЕ Бајина Башта, блок 3 13,00

ХЕ Бајина Башта, блок 4 13,00

ХЕ Зворник, блок 1 6,35

ХЕ Зворник, блок 2 6,35

ХЕ Зворник, блок 3 6,35

ХЕ Зворник, блок 4 6,35

ХЕ Међувршје (2 блока) 2,37

ХЕ Овчар Бања (2 блока) 1,63

ТЕНТ Б1 47

ТЕНТ Б2 47

ТЕНТ А6 40

ТЕНТ А3 30

ТЕНТ А4 30

Планирано повећање инсталисане снаге електрана ЕПС-а 

ЈП ЕПС планира у наредном периоду значајне активности 
на повећању енергетске ефикасности и у дистрибутивном 
сектору, пре свега на побољшању показатеља рада дис-
трибутивне мреже увођењем концепта „паметних“ мрежа. 
Набавка и уградња савремене опреме, прецизније мерење 

потрошње, двосмерна комуникација са потрошачима, нови 
систем мерења, омогућиће повећање квалитета испору-
чене електричне енергије и боље праћење и управљање 
снабдевањем на дистрибутивном нивоу, а допринеће и 
значајнијем смањењу губитака у мрежи. 
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4.3.2  Нови термокапацитети високе 
ефикасности

Довршетак изградње ТЕ „Колубара б“ 
(2 x 350 MW)
ТЕ „Колубара Б“ налази се у близини села Каленић, 60 
километара југозападно од Београда, на северној страни 
површинског копа „Тамнава“. 

Одлука о изградњи тада ТЕ-ТО „Колубара Б“, капацитета 
2 x 350 МW, донета је 1983. године. Пројектована је као 
постројење за комбиновану производњу електричне и 
топлотне енергије, са намером да се топлотна енергија 
испоручује граду Београду за систем даљинског грејања. 
Припремни радови започети су 1988. године извођењем 
грађевинских радова (припрема и организација гради-
лишта), док се наставак изградње даље одвијао у складу 
са расположивим финансијским средствима. Уговорена 

је набавка већег дела основне опреме, која је значајним 
делом и испоручена. Започете активности у реализацији 
пројекта и коришћење одобреног кредита Светске банке 
одвијали су се веома споро, а због недостатка средстава, 
средином 1992. године активности су биле у потпуности 
обустављене. До 1992. године, када су због санкција пре-
кинути радови на градилишту, било је изграђено око 40 
одсто објекта, а после тога одвијале су се само најнужније 
активности. Због промењене концепције снабдевања Бео-
града топлотном енергијом, промењен је експлоатациони 
режим рада, тачније постројење ће радити у кондензацио-
ном режиму.

У другој половини деведесетих година прошлога века 
поново се активира изградња, али без значајнијих помака. 
Почетком 2000. године питање наставка изградње је акту-
елизовано, урађен је пресек стања досадашњих улагања и 
оцена оправданости наставка изградње. Закључено је да 
постоје техничко-технолошка решења која гарантују сав-
ремене радне параметре у рангу модерних термоблокова. 

Основни параметри ТЕ „Колубара Б“

Снага блока 350 МW

Број јединица 2

Котао Combustion Engineering, проточни са поткритичним  параметрима паре

Турбина кондензациона трокућишна са накнадним догревањем паре и регенеративним 
загревањем напојне воде и кондензата

Основно гориво Лигнит из Колубарског басена, 6.700 kJ/kg 

Степен корисности блока (нето) ≥ 37 %
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Вредност пројекта 

Студија којом је утврђено да је у досадашњу изградњу ТЕ 
„Колубара Б“ уложено више од 300 милиона евра урађена 
је 2004. године. Тада је процењено да за завршетак 
изградње објекта недостаје још око 550 милиона евра. 
Спроведене анализе за изградњу нових производних 
капацитета на колубарски лигнит показују оправданост 
реализације изградње ТЕ „Колубара Б“.

Статус пројекта

ЈП ЕПС је започео активности за завршетак ТЕ „Колубара 
Б“ моделом заједничког улагања са стратешким партне-
ром, при чему ЕПС ставља на располагање средства – 
објекте и опрему који су већ изграђени, то јест набављену 
опрему, а стратешки инвеститор улаже капитал, те сраз-
мерно уложеном капиталу стиче учешће у власништву, 
чиме се обезбеђују средства за реализацију пројекта.
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Начин реализације 
стратешки партнер

Очекује се да ће стратешки партнер бити изабран кроз 
транспарентну тендерску процедуру до краја 2011. 
године.

Планирани почетак изградње 
2012. година

Трајање изградње  
3-4 године

Планирано пуштање првог блока у погон је 2015, а другог 
блока 2016. године.
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Основни параметри ТЕ „Никола Тесла Б3“

Снага блока ~ 744 МW

Број јединица 1

Котао са наткритичним  параметрима паре

Турбина кондензациона са накнадним догревањем паре и регенеративним загревањем напојне 
воде и кондензата

Основно гориво лигнит из Колубарског басена, 6.900 kJ/kg 

Степен корисности блока (нето) ≥ 40 %

Вредност пројекта

Инвестиционо-техничком документацијом за изградњу 
блока Б3 у ТЕ „Никола Тесла“ анализирана је изградња 
блока снаге 744 МW, са нето степеном корисности од 
приближно 40%. Основна инвестиција је на нивоу 870 
милиона евра. Спроведене анализе показују да је ова 
инвестиција оправдана, то јест да су сви параметри рента-
билности објекта позитивни.

Статус пројекта

Реализација овог пројекта предвиђена је применом истог 
модела као и за ТЕ „Колубара Б“, што значи заједно са 

стратешким партнером изабраним у тендерској процедури. 
Завршетак тендерске процедуре очекује се у последњем 
кварталу 2011. године.

Начин реализације 
стратешки партнер

Планирани почетак изградње 
2013. година

Трајање изградње 
4-5 година

Пуштање блока у погон предвиђено је 2017. године. 

ТЕ „Никола Тесла Б3“ – нови блок

Термоелектрана „Никола Тесла Б“ налази се на десној обали 
реке Саве, око 60 km узводно од Београда. Производња 
електричне енергије у термоелектранама базира се на 
лигниту са површинских копова Колубарско-тамнавског 
угљеног басена. До 1985. године реализована је прва 
фаза изградње термоенергетских блокова, укупне снаге 
2 x 620 МW (ТЕ „Никола Тесла Б“). 

Ради даљег развоја и изградње термоблокова на овој 
локацији, указала се потреба за анализом могућности и 
оправданости наставка изградње на постојећој локацији 
Ворбис, изградњом савремено конципираног блока укупне 
снаге око 700 МW, уз уважавање свих мера заштите 
животне средине.

У периоду до 1985. године реализована је прва фаза 
изградње, изградњом два блока укупне снаге 2 X 620 МW 
(ТЕ „Никола Тесла Б“), а пројектно-техничком документацијом 
на овој локацији је предвиђена изградња још два блока 

исте снаге. Током изградње прве фазе ТЕ „Никола Тесла Б“ 
пројектована су и изграђена поједина постројења и објекти 
који су предвиђени и за потребе друге фазе изградње.

Са новим блоком Б3, снаге око 700 МW, реализовала би се 
друга фаза изградње ТЕ „Никола Тесла Б“. 

Смештај новог блока на овој локацији базирао се на захтеву 
за што већом функционалношћу технолошког процеса 
уважавајући основне претпоставке:  

 – нови блок Б3 се гради у продужетку постојећих блокова 
Б1 и Б2;

 – инсталисана снага новог блока биће око 700 MW;
 – на овој локацији неће бити даље изградње; 
 – нови блок уклапа се архитектонски, грађевински и тех-

нолошки у постојећу диспозицију, сагласно расположи-
вом простору, водећи рачуна о објектима изведеним у 
оквиру прве фазе изградње, као и простору за смештај 
еколошких капацитета. 
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ТЕ-ТО „Нови Сад“

Постојећа ТЕ-ТО „Нови Сад“ у когенеративном режиму 
рада производи електричну енергију, топлотну енергију 
за грејање Новог Сада и технолошку пару за потребе 
Рафинерије нафте. Прва фаза изградње окончана је 1981, 
а друга 1984. године. Постројење се последњих година 
користи углавном током најхладнијих зимских месеци за 
грејања Новог Сада, као и за покривање потреба електро-
енергетског система Републике.  

Скроман степен искоришћења постојећег когенеративног 
постројења, без међупрегрева паре, као и високе цене 
гаса и мазута, доводе до веома ограниченог коришћења 
расположивог инсталисаног капацитета, а тиме до мале 
производње и прихода. Међутим, треба имати у виду да 
је ТЕ-ТО „Нови Сад“ и незаменљиви базни топлотни извор 
система даљинског грејања Новог Сада, из којег се топлот-
ном енергијом снабдева више од 60.000 домаћинстава 
и других потрошача. С обзиром на поменуту више-
струку улогу ТЕ-ТО „Нови Сад“, наметнула се потреба за 
изналажењем новог пословног модела који би омогућио 
њен економски оправдан рад и задовољење пословног 
интереса ЈП ЕПС у производњи електричне и топлотне 
енергије за дугорочно снабдевање система даљинског 
грејања  по цени нижој од произведене у котловским 
постројењима Новосадске топлане. 

У разматрању већег броја могућих варијанти 
реконструкције постојеће ТЕ-ТО „Нови Сад“ у гасно-
парно постројење, при чему се процењивала исплативост 
коришћења постојеће опреме и поредила са улагањима у 
изградњу новог гасно-парног блока на постојећој локацији 
и инфраструктури, дошло се до закључка да је економски 

најисплативија изградња новог когенерацијског гасно-
парног блока велике снаге и енергетске ефикасности. 

Кључни разлози за реализацију пројекта изградње новог 
гасно-парног блока ТЕ-ТО „Нови Сад“ су:  

 – висок степен искоришћења увозног природног гаса у 
процесу когенерације електричне и топлотне енергије, 
као и у кондензационом режиму рада;

 – релативно ниски инвестициони и капитални трошкови 
у односу на енергетска постројења која користе друга 
фосилна горива (угаљ, мазут);

 – могућност рационалног коришћења постојеће инфра-
структуре на локацији;

 – кратак рок изградње новог постројења (до 3 године) 
сагласно задовољењу растућих потреба електроенер-
гетског система;

 – изразито ниски фиксни трошкови експлоатације савре-
мених гасно-парних постројења;

 – испуњавање најстрожих еколошких стандарда 
(значајно нижа емисија угљен-диоксида у односу на 
друга фосилна горива и др.).

Економски најповољнији резултати остварили би се 
изградњом савременог високоефикасног гасно-парног 
постројења укупне снаге изнад 450 МWel, и високим степе-
ном корисног дејства у производњи електричне енергије 
од преко 58%, уз могућност издвајања до 300 MWt 

топлоте с минималним фактором умањења електричне 
снаге у комбинованом режиму рада и укупном топлот-
ном ефикасношћу од преко 82%. Основни показатељи 
разматраног постројења, које би се уградило у наставку 
постојеће турбинске хале, дати су у наредној табели. 
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Основни параметри ТЕ-ТО „Нови Сад“

Номинална електрична бруто снага блока 478 MW (448- 492) MW

Топлотна снага одузимања парне турбине 300 MWт

Номинална електрична снага гасне турбине при ИСО условима (0m надморске висине, 60% 
релативне влажности и температури ваздуха од 15 )C)

322 MW

Номинална снага парне турбине са одузимањима 155 MW

Степен корисности гасне турбине 39,5%

Укупни степен корисности постројења у кондензационом режиму рада око 58%

Укупни термодинамички степен корисности постројења већи од 82 %

Вредност пројекта

Инвестициона вредност овог пројекта, у зависности од 
коначне конфигурације постројења и степена употребе 
постојеће инфраструктуре на садашњој локацији, достигла 
би до 280 милиона евра, што даје ниво специфичних 
улагања реда  550 евра/kWh.  

Статус пројекта

Задржавање концепта когенерације електричне и топлотне 
енергије у контексту привлачења инвестиционог капи-
тала изискивало је стварање институционалног оквира за 
дугорочну заштиту јавног интереса у области енергетског 
снабдевања. Тај оквир је створен формирањем заједничког 
предузећа ЕПС-а и Града Новог Сада. За овакав концепт 
добијена је подршка Владе Републике Србије и остварена 
сагласност са управом Града Новог Сада, чиме су створене 

полазне претпоставке за интензивни развој пројекта, то 
јест за избор стратешког партнера са којим би се реализо-
вао овај пројекат. 

Начин реализације 
стратешки партнер

Очекује се да ће стратешки партнер бити изабран кроз 
транспарентну тендерску процедуру до краја 2011. 
године.

Планирани почетак изградње
2012. година

Трајање изградње 
2-3 године

Планирано пуштање блока у погон је 2014.
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ТЕ „Костолац Б3“ – нови блок

Термоелектрана „Костолац Б“ налази се на десној обали 
реке Млаве, у атару села Дрмно, у близини Костолца. 
Производња електричне енергије у термоелектрани 
базира се на лигниту са површинских копова Костолачког 
угљеног басена. До 1991. године реализована је прва 
фаза изградње термоенергетских блокова Б1 и Б2, укупне 
снаге 2 x 348,5 МW (ТЕ „Костолац Б“). 

Ради даљег развоја и изградње термоблокова на овој 
локацији, указала се потреба за анализом могућности и 
оправданости наставка изградње на постојећој локацији, 
изградњом савремено конципираног блока укупне снаге 
око 350 МW, уз уважавање свих мера заштите животне 
средине.

У периоду до 1991. године реализована је прва фаза 
изградње, изградњом два блока укупне снаге 2 х 348,5 
МW, а пројектно-техничком документацијом на овој 
локацији је предвиђена изградња још два блока исте снаге. 

Током изградње прве фазе ТЕ „Костолац Б“, пројектована 
су и изграђена поједина постројења и објекти који су 
предвиђени и за потребе друге фазе изградње.

Са новим блоком Б3, снаге око 350 МW, реализовала би се 
друга фаза изградње ТЕ „Костолац Б“. 

Смештај новог блока на овој локацији базирао се на 
захтеву за што већом функционалношћу технолошког 
процеса уважавајући основне претпоставке:  

 – нови блок Б3 се гради у продужетку постојећих блокова 
Б1 и Б2;

 – инсталисана снага новог блока биће око 350 MW;
 – на овој локацији неће бити даље изградње; 
 – нови блок уклапа се архитектонски, грађевински и тех-

нолошки у постојећу диспозицију, сагласно расположи-
вом простору, водећи рачуна о објектима изведеним у 
оквиру прве фазе изградње, као и простору за смештај 
еколошких капацитета. 

Основни параметри ТЕ „Костолац Б3“

Снага блока 350 МW

Број јединица 1

Котао са поткритичним или наткритичним параметрима паре

Турбина кондензациона са накнадним догревањем паре и регенеративним загревањем напојне 
воде и кондензата

Основно гориво лигнит из Костолачког басена, 7.800 kJ/kg 

Степен корисности блока (нето) ≥ 40 %

Вредност пројекта

Инвестиционо-техничком документацијом за изградњу 
блока Б3 у ТЕ „Костолац Б“ анализирана је изградња 
блока снаге око 350 МW, са нето степеном корисности од 
приближно 40 %. Основна инвестиција је на нивоу 600 
милиона евра. Спроведене анализе показују да је ова 
инвестиција оправдана, односно да су сви параметри рен-
табилности објекта позитивни.

Статус пројекта

Предвиђено је да овај пројекат реализује ЈП ЕПС соп-
ственим средствима уз коришћење страних кредита.
Начин реализације: самостално
Планирани почетак изградње: 2015.
Трајање изградње: 4-5 година
Пуштање блока у погон предвиђено је за 2020. годину. 
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Увод
Глобални раст броја становника и увећање богатства 
доводе до све веће потрошње, услед чега се јавља 
мањак ресурса, а посебно извора енергије и воде за пиће. 
Предвиђа се да ће се потрошња електричне енергије 
удвостручити у следећих 15–20 година.

Независно од еколошких аргумената, повећање 
производње електричне енергије из обновљивих извора 
неопходно је да би државе смањиле своју зависност 
од увоза и потребу за обезбеђивањем нових ресурса. 
Обновљиви извори су, дугорочно посматрано, вредна 
алтернатива. У многим областима (нпр., на Медитерану), 
бесплатне соларне енергије има у изобиљу, док се у неким 
другим енергија ветра намеће као логичан избор. 

4.4. Обновљиви извори енергије

Технолошки напредак у различитим начинима коришћења 
соларне енергије, укључујући соларне ћелије и фотона-
понски ефекат, омогућиће конкурентну производњу елек-
тричне енергије у следеће 2–3 године. Када фотонапон-
ска технологија постане конкурентна (чему ће допринети 
и политика дистрибуиране производње и интелигентне 
мреже), њен потенцијал за примену биће веома значајан. 

Претпоставке се углавном формулишу на основу 
информација Европске комисије (нпр., публикације 
Photovoltaic Solar Energy / Фотонапонска соларна енергија), 
Међународне агенције за енергетику, Светског стати-
стичког прегледа енергетике компаније БП, Швајцарског 
савезног института за технологију из Цириха, Европске 
асоцијације за енергију ветра ЕWЕА (извештај Powering 
Europe /Електрична енергија у Европи/ и др.). У овом тексту 
коришћени су и неки други извори информација.

Питања заштите животне средине

Утицај енергетике на животну средину данас је једна од 
највећих претњи цивилизацији: глобално загревање, 
нуклеарни отпад и загађење већ годинама су међу главним 
темама политике енергетике у свим земљама.

релевантност ЕПС

Електропривреда Србије се такође активно припрема за 
будућност и ствара своју стратегију за смањење емисије 
CО2. Треба узети у обзир неколико важних аспеката, као 
што су квалитет услуга пружених потрошачима и стабилна 
мрежа, с обзиром на њихов значај у Србији. 
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Због еколошких аргумената, али и потребе за исплативијим 
инвестицијама и пословањем, ЕПС мора да унапреди ефи-
касност постојећих електрана. Осим тога, ЕПС је свестан 
потребе да својим запосленима обезбеди да раде и да 
буде конкурентан на европском тржишту, између осталог, 
уз помоћ својих изузетно стручних запослених и свог гео-
стратешког положаја. 

Питања веће ефикасности, али и сигурности снабдевања 
воде ка увођењу нових технологија и нових начина 
управљања енергетским мрежама. Будући да се у ЕУ 
тежи увођењу интелигентних технологија попут инте-
лигентних бројила и, у целини, ка већој заступљености 
дистрибуиране производње, што значи да се тржиште 
снабдева из већег броја мањих децентрализованих про-
изводних постројења и да се смањују губици условљени 
удаљеношћу и трансформацијом, ЕПС планира своје даље 
кораке.

Јасно је да већа децентрализација производње елек-
тричне енергије смањује ограничења у преносу, чиме се 
може смањити потреба за великим улагањима у преносну 
мрежу и омогућити да ова мрежа поднесе предстојећи 
раст потреба за електричном енергијом.

Међутим, могућности за децентрализовану одрживу 
производњу електричне енергије, уз ниску емисију угљен-
-диоксида, углавном су везане за обновљиве изворе 
енергије. Неке технологије, као што су производња елек-
тричне енергије из хидроенергије, биомасе или отпада, 
могу се користити стабилно и према предвидљивом ритму, 
али друге, као што су производња електричне енергије 
из енергије ветра или Сунца, зависе од ћуди природе и 
знатно варирају. 

У ЕПС-у се проучавају ефекти тих технологија на целоку-
пан производни портфолио. 

Штавише, у саставу ЕПС-а је неколико електродистрибу-
тивних предузећа којима он управља и један део његове 
стратегије за смањење емисије CО2 реализује се на дис-
трибутивном нивоу. То је у складу са увођењем децен-
трализоване производње електричне енергије и допри-
носи доношењу најбољих одлука у погледу оптималног 
коришћења локалних обновљивих извора енергије. 

ЕПС настоји да се усредсреди на најпогодније могућности, 
а у овој Белој књизи изложени су неки примери 
предстојећих развојних активности. На пример, први 
пројекти за усаглашавање са Директивом Европске уније 
о обновљивим изворима енергије биће спроведени на 
дистрибутивном подручју ЕД Ужице и ЕД Чајетина. Ти 
пројекти ће представљати основу за учење и унапређење 
технологија и поступака потребних за успешан развој 
предузећа у новом окружењу. 

ЕПС ће почети са три пројекта, чија ће реализација веро-
ватно бити покренута 2011. године, под условом да се за 
то нађу одговарајући суинвеститори. 

На подручју Златибора, у току су припреме за изградњу 
великог фотонапонског постројења, а прва фаза треба да 
буде завршена у току ове године. После почетне фазе, на 
крају ће инсталисана снага бити најмање 10 МW. 

Као одговор на велике варијације производње енергије 
на локалном нивоу, у околини Ужица биће реализована 
инвестиција којом ће постојећа реверзибилна хидроелек-
трана бити проширена да би компензовала флуктуације 
у производњи соларног постројења. Очигледно, овде 
постоји физички потенцијал, али намера је и да се припре-
мамо за већу либерализацију тржишта и променљиве цене 
електричне енергије на конкурентном тржишту; зато ће се, 
на средњи рок, ова два пројекта посматрати посебно са 
комерцијалног и физичког становишта.

Поред ова два пројекта, једно постројење за производњу 
енергије из отпада обезбедило би додатни производни 
капацитет у овом подручју. Тај пројекат би, осим тога, 
помогао локалним самоуправама у преради отпада. 

Та три пројекта ће имати и позитивне ефекте на запо-
сленост у том подручју. На пример, тренутни трошкови 
изградње соларних постројења износе око 3,2 €/Wp, од 
чега око 30% одлази непосредно људима задуженим за 
пројектовање, производњу, транспорт и уградњу компо-
нената постројења. У првим годинама изградње таквих 
постројења у Шпанији, видело се да се тако отварају радна 
места, а и данас се то види у Немачкој. Постројење снаге 
10 МW донело би око милион евра привреди и допринело 
запошљавању. Више информација о потенцијалима наве-
дено је у одељку о соларној енергији. 

Општи циљ је да с временом удео обновљивих извора 
у укупној производњи енергије на подручју ЕД Ужице 
достигне 20% (у односу на потребе за енергијом). Први 
пројекти биће започети 2011. године, а циљ би требало 
да буде остварен знатно пре 2020. 

На основу тог искуства, ЕПС ће и у другим дистрибутив-
ним подручјима проценити сврсисходност инвестирања 
у сличне пројекте, у складу са могућностима. У неким 
подручјима, користиће се ветар и биомаса, а у другим нека 
друга комбинација; важно је, с једне стране, обезбедити 
флексибилност у погледу ресурса који се користе, а, с 
друге, достићи циљ да се у тим постројењима производи 
20% потребне енергије. Међутим, ЕПС мора да реализује 
пројекте тако да они буду економски одрживи. Зато ЕПС 
позива власти Србије да гарантују одговарајуће услове за 
инвестирање.

Још једно важно питање јесте унапређење ефикасности 
рада мреже, чиме би се смањили губици у систему, као и 
настојање да се уведу елементи интелигентног мерења 
потрошње.

Уопштено посматрано, ЕПС се припрема за тржишна 
правила ЕУ и жели да буде активан учесник на европском 
тржишту. Осим тога, ЕПС се обавезао да грађанима Србије 
пружи што је могуће боље и квалитетније услуге, у складу 
са важећим обавезама и актуелним кретањима у ЕУ.

4.4.1 Ветроелектране
Као што се види у документима ЕУ, у Европи постоји 
огроман потенцијал за производњу електричне 
енергије из енергије ветра, која по цени може бити на 
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граници конкурентности на локацијама на којима постоје 
одговарајући временски услови. 

Међутим, ЕПС треба да спроведе додатне процене 
потенцијала у Србији да би могао да донесе одлуке о 
даљим активностима. У овој фази, чини се да су потенцијали 
за коришћење соларне енергије, хидроенергије и биомасе 
перспективнији. 

Економске и комерцијалне 
претпоставке за коришћење еолске 
енергије (енергије ветра):  
опште информације (из извештаја 
Powering Europe Европске асоцијације 
за енергију ветра)

Европа има посебну конкурентску предност у области 
технологије за коришћење енергије ветра. Енергија ветра 
може не само да допринесе обезбеђивању енергетске 
независности Европе и остварењу циљева у погледу климе 
већ и да озбиљан проблем у снабдевању енергијом пре-
твори у шансу за Европу, у смислу комерцијалних погод-
ности, технолошких истраживања, извоза и запошљавања. 
Чињеница да је ветар као извор енергије бесплатан и чист 
економски је и еколошки значајна, али једнако је значајна и 
чињеница да су, када се ветроелектрана изгради, трошкови 
електричне енергије произведене из ветра непроменљиви. 
То значи да се будућност европске привреде може плани-
рати на основу познатих, предвидљивих трошкова елек-
тричне енергије добијене из домаћих извора без безбед-
носних, политичких, економских и еколошких тешкоћа, које 
подразумева примена конвенционалних технологија.

Енергија ветра и европска електропривреда

Због старе инфраструктуре и непрестаног раста потрошње, 
потребне су велике инвестиције у производна постројења 
и мрежу. У следећих 12 година, треба изградити 360 GW 
нових производних капацитета – 50% постојећих капа-
цитета за производњу електричне енергије у ЕУ – да би 
се замениле старе електране и покрио очекивани раст 
потрошње. 

Технологија за коришћење енергије ветра знатно је напре-
довала од почетка осамдесетих година 20. века, када 
је почела да се развија. После тридесет година развоја, 
данашње ветротурбине представљају најмодернију 
технологију: модуларне су и брзо се уграђују. На одређеној 
локацији, само једна модерна ветротурбина годишње про-
изведе 200 пута више електричне енергије уз трошкове 
по киловат-часу који не износе ни половину трошкова 
одговарајуће турбине пре 25 година. У сектору енергије 
ветра послују неке од највећих енергетских компанија на 
свету. Модерне фарме ветроелектрана пружају и систем-
ске услуге – на пример, регулацију напона – баш као и 
друге електране. Изграђени су и спроведени делотворни 
регулаторни и политички оквири, па је Европа и даље 
светски лидер у коришћењу енергије ветра. Из ветра 
се данас обезбеђује више од 5% електричне енергије у 
Европи, а, као најјефтинија технологија за експлоатацију 
обновљивих извора енергије, ветроелектране на копну 
ће највише допринети повећању удела обновљивих 

извора у производњи електричне енергије у ЕУ, и то на 
34% до 2020, што се предвиђа Директивом 2009/28 о 
обновљивим изворима енергије. 

Европска комисија је 7. октобра 2009. објавила своје 
саопштење „Улагање у развој технологија са ниском 
емисијом угљен-диоксида (Стратешки план енергетске 
технологије)“, у ком стоји да би енергија ветра „могла да 
обезбеди до 20% електричне енергије у ЕУ до 2020. и чак 
33% до 2030“, када би у потпуности биле задовољене 
потребе тог сектора за истраживањима. Уз додатни истра-
живачки рад и, што је још важније, уз значајан напредак 
у изградњи потребне мрежне инфраструктуре у следећих 
десет година, енергија ветра могла би да задовољи петину 
потреба ЕУ за електричном енергијом 2020. године, 
трећину 2030, а половину 2050.

Да би се оствариле амбиције Европске комисије у погледу 
енергије ветра, потребно је да се оствари најбољи сцена-
рио Европске асоцијације за енергију ветра, према коме 
би до 2020. године било изграђено 265 GW произво-
дних капацитета на ветар, од чега 55 GW на мору. Циљ 
Комисије да се до 2030. године 33% електричне енергије 
у ЕУ производи из енергије ветра може се остварити ако се 
оствари циљ Европске асоцијације за енергију ветра да до 
2030. године укупна инсталисана снага ветроелектрана 
достигне 400 GW, од чега 150 GW на мору. До 2050, 
предвиђено је да укупна инсталисана снага производних 
капацитета на ветар достигне 600 GW, од чега би 250 GW 
било на копну, а 350 GW на мору. Под претпоставком да 
ће укупна потрошња електричне енергије 2050. године 
износити 4.000 ТWh, наведени производни капацитети 
на ветар могли би да произведу око 2.000 ТWh, тј. да 
задовоље 50% потреба за електричном енергијом у ЕУ.

Јуна 2010. Заједнички истраживачки центар Европ-
ске комисије истакао је да је према оквирним подацима 
Еуростата „2009. године око 19,9% (608 ТWh) укупне 
нето производње електричне енергије (3.042 ТWh) 
потицало из обновљивих извора енергије. Највећи удео 
имала је хидроенергија – 11,6%, а затим енергија ветра 
– 4,2%, биомаса – 3,5% и соларна енергија – 0,4%. 
Затим се закључује да „ако се одрже данашње стопе 
раста производње електричне енергије из поменутих 
обновљивих извора, 2020. године би обновљиви извори 
могли да дају до 1.600 ТWh (45–50%) електричне 
енергије“. Иако је технологија проверена, тек треба 
искористити пун потенцијал енергије ветра. Европска 
мрежна инфраструктура је грађена током прошлог века 
и предвиђена је за велике, централизоване термоелек-
тране на угаљ, хидроелектране, нуклеарне електране и, у 
последње време, термоелектране на гас. За предстојећи 
велики продор електричне енергије произведене из 
ветра и других обновљивих извора у електроенергетски 
систем, потребно је да доносиоци одлука и заинтересо-
ване стране у сектору електропривреде сарађују како 
би се спровеле потребне промене у европској мрежној 
инфраструктури.

До 2020. највећи део електричне енергије из обновљивих 
извора у ЕУ производиће се у ветроелектранама на 
копну. Европа, међутим, у предстојећој деценији мора 
да користи свој највећи домаћи ресурс – енергију ветра 
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на мору. Да би то било што економичније, потребне су 
велике инвестиције у европске електроенергетске мреже: 
изградња нове, модерне преносне мреже на мору и 
велика унапређења преносне мреже на копну. Постојећи 
правни оквир, са новооснованим телима ENTSO-E (Европ-
ска мрежа оператора електроенергетских преносних 
система) и ACER (Агенција за сарадњу регулаторних тела 

за енергетику), кључни  резултат Десетогодишњег плана 
развоја преносне мреже, као и актуелна међудржавна 
„Иницијатива за изградњу преносне мреже на Северном 
мору“, представљају кораке на правом путу и дају видљив 
политички импулс за развој мреже и увођење обновљивих 
извора енергије у широку примену.

Енергија ветра у систему

Постројења на ветар не могу се анализирати изоловано од 
других делова електроенергетског система, а сваки систем 
је другачији. Величина и инхерентна флексибилност елек-
троенергетског система кључне су за утврђивање да ли 
је у том систему могуће користити енергију ветра у већем 
обиму. Улога варијабилног извора енергије, попут ветра, 
мора се посматрати као један аспект варијабилне понуде 
и потражње у електроенергетском систему. Оператори 
мреже не морају нешто да предузму сваки пут када један 
потрошач промени своју потрошњу – на пример, када 
фабрика ујутру почне са производњом. Исто тако, не морају 
ништа да предузимају у вези са променама у производњи 
једне ветротурбине. Важна је нето производња свих ветро-
турбина у систему или великих група ветроелектрана. 
Зато производњу електричне енергије из ветра треба 
посматрати у односу на варијабилност укупне потрошње 
и варијабилност и несталност производње у другим 
постројењима. Варијабилност ветра као извора енергије 
треба посматрати само у контексту електроенергетског 
система, а не у контексту појединачне ветроелектране или 
турбине. Ветар не дува стално; ипак, ако ветар престане на 
једном месту, то неће имати већег утицаја на целокупно 
стање јер ће увек дувати на неком другом месту. Тако се 
ветар може користити за поуздану производњу елек-
тричне енергије, чак иако га на једном месту нема непре-
стано. Када је реч о снабдевању електричном енергијом 
у целини, углавном је неважно шта се догађа када ветар 
престане да дува на једној локацији где се налази ветро-
турбина или фарма.
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система после отказа и одржавање стабилности напона 
у систему. Ова својства знатно повећавају могућности за 
интегрисање постројења на ветар у мрежу. Да би се оства-
рио висок продор на тржиште, неопходне су могућности 
контроле активне снаге да би се снабдевање електрич-
ном енергијом оптимално расподелило међу електранама 
и повећала сигурност мреже. За потребе основних услуга 
које пружају електране, ветроелектране постају упоредиве 
са конвенционалним електранама, као што је приказано у 
табели, где су дате максималне могуће вредности за обе 
технологије. Разлике ће и даље постојати, услед тога што 
производња, по својој природи, варира у зависности од 
метеоролошких услова.

Основне технике за експлоатацију енергије ветра

Иако на нивоу целог система ветроелектране производе 
електричну енергију као и друге електране, производња 
електричне енергије из ветра има специфичне карактери-
стике у односу на производњу из конвенционалних горива. 
Пре свега, ту је технички концепт ветроелектране. Али, још 
важнија је варијабилна природа ветра као ресурса који 
покреће ветроелектрану. Разумевање тих специфично-
сти и њихове интеракције са другим деловима електрое-
нергетског система представљају основу за интегрисање 
енергије ветра у систем.

Концепти ветроелектрана и ветротурбине 
прилагођене потребама мреже

Ветротурбине се обично граде у групама („фармама“), чија 
се снага креће од неколико мегавата до неколико стотина 
мегавата. Те групе се прикључују на мрежу као јединствена 
производна постројења, па је зато најпримеренији термин 
„ветроелектране“. У пројектовању ветроелектрана, у 
почетку је у средишту пажње углавном била ефикасна и еко-
номична производња електричне енергије уз поштовање 
правила оператора мреже. Међутим, са све већим продо-
ром енергије ветра, данас су захтеви оператора мреже 
другачији. Као одговор на те захтеве, у модерним ветротур-
бинама и фармама развијен је концепт такозване електране 
на ветар. Тај концепт у основи подразумева ветроелектрану 
са својствима сличним конвенционалној електрани, с тим 
да је доток горива променљив. Рад електране на ветар 
пројектован је тако да може да пружи и низ помоћних услуга 
у електроенергетском систему. Њен управљачки систем је 
пројектован тако да се снага може активно контролисати, 
укључујући повећање и смањење као и у конвенционал-
ним електранама. Електране на ветар могу позитивно да 
утичу на стабилност система, поновно успостављање рада 
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4.4.2 Соларна енергија
Као што се види у документима ЕУ, у Европи постоји 
огроман потенцијал за производњу електричне енергије 
из соларне енергије, која, на локацијама на којима постоје 
одговарајући временски услови, може бити значајан 
фактор за достизање циља у погледу учешћа обновљиве 
енергије. ЕПС сматра да ће трошкови модула наставити 
да опадају и да ће, средњорочно посматрано, индустрија 
соларне технике успети да направи постројења са конку-
рентним ценама.

Конкретно, о предвиђеном пројекту на Златибору 
може се рећи следеће: годишња потрошња електричне 
енергије на подручју ЕД Ужице и ЕД Чајетина износи 
513,553 МWh. Према конзервативним прорачунима за 
соларно постројење од 10 МWp са једноосним померањем 
огледала, очекивана годишња производња је 14,71 МWh. 
То би задовољило око 2,8% потреба за електричном 
енергијом, а, наравно, нижи проценат укупних потреба за 
енергијом. Међутим, за почетак (с временом би се могло 
достићи 10 МW), оно би се могло користити као рефе-
рентно постројење и објекат за стицање практичног иску-
ства. Осим тога, Златибор је познат по свом чистом ваздуху 
и туризму, а производња електричне енергије из енергије 
Сунца допринела би очувању тих потенцијала. Даље, у 
јеку туристичке сезоне, што је обично лети, производња 
у соларном постројењу би такође била највећа. Ради 
поређења, у Немачкој се тренутно предвиђа изградња 
просечно три GW соларних производних капацитета 
годишње. С обзиром на величину Немачке, али и на њену 
нижу осунчаност, може се предвидети потенцијал Србије 
за изградњу 300 МW капацитета годишње.

Економске и комерцијалне претпоставке 
за коришћење фотонапонске 
технологије: опште информације

Постоји више технологија за производњу електричне 
енергије коришћењем фотоелектричног ефекта (аморфне, 
монокристалне, поликристалне ћелије, системи са кон-
центрисаним зрачењем...). Захваљујући различитим 
технологијама, настаје конкуренција и цене модула знатно 
падају. Очекује се да ће се тај опадајући тренд наставити, 
као што се види у следећој табели.

Почетак 2008. Почетак 2009. 2009. 2010. 2012.

~ 3,5 €/Wp ~2,2 1,8 – 2,2 ~ 1,5 ~1

Увод у програме ЕК за подршку и  
технички развој
У последњој деценији, европске компаније за производњу 
фотонапонске технике оствариле су просечан годишњи 
раст од преко 40%. Данас промет индустрије фотона-
понске технике износи око 10 милијарди евра. За европ-
ско тржиште је карактеристична доминација немачког 
тржишта, док је у другим европским државама – попут 
Шпаније, Италије, Фрацуске и Грчке – у скорије време 
порастао удео. У целој Европској унији, у сектору фото-
напонске технике запослено је око 70.000 људи. Иако 
продуктивност у тој индустрији расте са аутоматизацијом 
производње и смањењем јединичних и системских трош-
кова, брз раст тржишта омогућиће отварање нових радних 
места у Европи.

У склопу Оквирног програма (ОП) ЕУ за истраживања, 
може се добити подршка за истраживања, развој и огледну 
примену нових технологиија производње енергије. Низом 
оквирних програма за истраживања, Европска комисија 
је одржала дугорочну подршку за истраживања, развој 
и огледне примене у сектору фотонапонске технологије 

и обезбедила оквир у ком истраживачи и индустрија 
могу да сарађују у развоју фотонапонске технологије 
и њених примена. У оквиру шестог оквирног про-
грама (OП6, 2003–2006), Европска комисија обезбе-
дила је 105,6 милиона евра за подршку истраживањима, 
развоју и огледној примени фотонапонске технологије, 
чиме наставља да финансира развој коришћења соларне 
енергије у Европи.

У овом резимеу, изложени су пројекти који се финансирају 
у оквиру ОП6 у областима истраживања, развоја и огледне 
примене, њихови циљеви и резултати. Осим тога, описана 
су четири пројекта у домену фотонапонске технологије, 
који су финансирани у склопу првог програма интели-
гентна енергија – Европа (IEE-I, 2003–2006), који се 
бавио „меким“, нетехнолошким факторима и одвијао се 
паралелно са ОП6.

Ефекти програма ЕУ на развој фотонапонске технологије 
могу се разматрати на више нивоа. Један од очиглед-
них показатеља је најава ћелија са до сада највећом 
ефикасношћу оствареном у пројектима у ЕУ. Кључни 
ефекат, који је, према неким мишљењима, тек почео да се 
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манифестује у данашњем окружењу, а које карактерише 
динамичан раст тржишта, јесте развој знања и његове 
примене, који доводи до отварања нових предузећа. 
На пример, многа европска предузећа која производе 
аморфне фотонапонске ћелије потекла су из пројеката ЕУ. 
Осим тога, постоји и много навода о томе да новооснована 
предузећа, која добијају подршку у склопу пројеката ЕУ 
за истраживања, развој и огледну примену, могу успешно 
да привуку инвестиције већих предузећа која настоје да 
прошире свој технолошки портфолио. Шести оквирни 
програм поклопио се са периодом изузетног и стабилног 
раста индустрије фотонапонске технике. Једна од после-
дица тог раста била је преиспитивање улоге и циљева 
европских пројеката истраживања, развоја и огледне 
примене, с циљем да се помоћу расположивих јавних сред-
става, укључујући државне и регионалне буџете, остваре 
што већи ефекти. Две иницијативе – Европска платформа 
за фотонапонску технологију и PV-ERA-NET – које су покре-
нуте током ОП6 последњих година су активно настојале 
да унапреде општу координацију у сектору фотонапонске 
технологије на европском нивоу.

Буџет Седмог оквирног програма, који траје седам 
година (ОП7, 2007–2013), значајно је повећан у односу 
на претходни програм. Годишње се објављују позиви за 
достављање предлога пројеката према темама утврђеним 
у програму рада.

Седми оквирни програм у почетку је био мање оријентисан 
ка развоју традиционалних силицијумских соларних подме-
тача за фотонапонске ћелије, у чији развој и истраживање 
све више улажу предузећа и национални програми. 
Развој материјала за дугорочне примене, фотонапонски 
системи са концентрисаним зрачењем и развој процеса 
производње привлаче највише средстава у Европи. Осим 
тога, очекује се да ће се наредних година све више сред-
става обезбеђивати за технологију аморфних ћелија. 
Потенцијал соларне енергије и њен допринос производњи 
електричне енергије у ЕУ до 2020. године недавно је 
ревидиран, захваљујући индустрији фотонапонске технике. 
Та амбиција сада треба да буде конкретније дефинисана у 
једној реалној европској иницијативи за соларну енергију, 
како би тај сектор потпуно остварио свој потенцијал.

Варијабилна производња електричне енергије (као што 
је то код фотонапонске технологије), уз висок продор на 
тржиште, ставиће нове изазове пред електроенергетске 
системе. Осим тога, квалитет и трајност фотонапонских 
уређаја и система, као и исплативост читавих фотонапон-
ских система током њиховог радног века, биће све важнији 
фактори, с обзиром на јаку конкуренцију на светском 
тржишту. То су неки елементи потреба за истраживањем, 
развојем и огледном применом на које треба обратити 
пажњу у будућем раду.
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4.4.3 МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

УВОД

У овом прегледу разматра се могућност изградње, 
односно ревитализације малих хидроелектрана (МХЕ) на 
територији Републике Србије.

Основ за израду овог документа је Уредба о утврђивању 
Програма остваривања Стратегије развоја енергетике 
Републике Србије до 2015. године за период од 2007. до 
2012. године (у даљем тексту ПОС), објављен у Служ-
беном гласнику Републике Србије бр. 27, од 28. априла 
2010. године.

Разматране мале хидроелектране подељене су у четири 
категорије:

 y  Постојеће МХЕ у власништву ЕПС-а, које је потребно 
ревитализовати,

 y МХЕ на постојећим водопривредним објектима,
 y МХЕ на постојећим хидроелектранама (ХЕ) и термое-

лектранама (ТЕ)  у власништву ЕПС-а и
 y МХЕ на новим локацијама (greenfield).

У вези са првом групом (постојеће МХЕ у власништву 
ЕПС-а), у тачки 6.2.8. ПОС-а наводе се неке од МХЕ које 
треба модернизовати и ревитализовати (МХЕ „Света 
Петка“, МХЕ „Сићево“ и МХЕ „Соколовица“), а такође се 
помиње и потреба за модернизацијом и ревитализацијом 
МХЕ предвиђених планом инвестиција ЈП ЕПС. Током пре-
лиминарних анализа, предложено је да се анализом обу-
хвати 17 постојећих МХЕ у власништву ЕПС-а. Према томе, 
предмет овог разматрања су: мале хидроелектране „Овчар 
Бања“, „Међувршје“, „Рашка“, „Сељашница“, „Турица“, 
„Кратовска река“ (Кратово – Прибој), „Под градом“ 
(Ужице), „Моравица“ (Ивањица), „Света Петка“, „Сићево“, 
„Темац“,  „Соколовица“, „Гамзиград“, „Вучје“, „Jeлашница“, 
„Радаљска река“ (Бања) и „Врело“.

У вези са другом групом (МХЕ на постојећим водопривред-
ним објектима), у тачки 6.3.1. ПОС-а дат је списак постојећих 
водопривредних акумулација којима је могуће додати енер-
гетску намену, и то: Ћелије, Бован, Барје, Грлиште, Бресто-
вац, Нова Грошница, Златибор, Гружа, Гараши, Крајковац, 
Бресница, Букуља, Голи камен, Придворица, Растовница, 
Велика Дичина, Парменац, Првонек, Ровни и Селова, при 
чему инвеститор може да буде искључиво ЕПС, сам или са 
изабраним стратешким партнером. При формирању овог 
прегледа извршена је прелиминарна анализа, током које 
је за даљу анализу изабрано 9 од наведених 20 МХЕ, док 
је изостављено преосталих 11 МХЕ. Разлог за то је што на 
њима не постоје технички предуслови за изградњу МХЕ – на 
некима од њих се чак врши пумпање воде (Гараши, Букуља), 
на некима је средњи годишњи протицај недовољан за 
додавање енергетске функције (МХЕ „Придворица“, „Гружа“, 
„Грошница“, „Грлиште“ и „Голи камен“) или је безначајан, па 
се ради о екстремно малим снагама – код већине испод 
100 kW (МХЕ „Велика Дичина“, „Растовница“, „Крајковац“, 
„Брестовац“ и „Бресница“), а на некима ће се припрема 
инвестиције извршити по посебном програму („Првонек“). 
Према томе, предмет овог разматрања су мале хидроелек-
тране: „Ћелије“, „Бован“, „Барје“, „Златибор“,  „Парменац“, 
„Ровни“, „Селова“, „Сврачково“ (Ариље) и „Врутци“. 

У вези са трећом групом (МХЕ на постојећим хидрое-
лектранама (ХЕ) и термоелектранама (ТЕ)  у власништву 
ЕПС-а), у тачки 6.3.1. ПОС-а помиње се изградња малих 
хидроелектрана „Језеро“, „Мала Врла 1“, „Завој“ и „Пирот“, 
при чему инвеститор може да буде искључиво ЕПС, сам 
или са изабраним стратешким партнером. По овом основу, 
предмет овог разматрања су пет МХЕ које се могу изгра-
дити на постојећим ХЕ и ТЕ објектима, и то: „Језеро“, „Мала 
Врла 1“, „Завој“, „Пирот“ и МХЕ ТЕНТ Б.

Осим наведеног, у овом документу ће се размотрити и 
неке могуће МХЕ које би се налазиле на новим локацијама 
(greenfield). Засад су као предмет овог разматрања иден-
тификоване четири могуће МХЕ, и то: „Тигар“, „Бањица“, 
„Сталаћ“ и „Сокоља“ (напомињемо да се у тачки 6.3.1. 
ПОС-а помиње изградња МХЕ „Бањица“, која се иначе 
налази између постојећих МХЕ „Света Петка“ и „Сићево“). 
Овај део је и даље отворен за укључивање и других 
могућих локација које би по прелиминарним анализама 
биле погодне за даљу обраду.
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Ревитализација постојећих МХЕ у власништву ЕПС-а

 ■ МХЕ „Овчар Бања“
МХЕ „Овчар Бања“ је објекат који, заједно са МХЕ 
„Међувршје“, енергетски користи хидропотенцијал реке 
Западне Мораве кроз Овчарско-кабларску клисуру. Прве 
студије су рађене још почетком 20. века, а електрана 
је пуштена у погон 1954. године. МХЕ „Овчар Бања“ 
је хидроелектрана акумулационо-деривационог типа, 
укупног бруто пада од 18,5 метара, од којег се пет метара 
добија успором у акумулацији, а остатак представља при-
родни пад речног корита на релативно кратком потесу од  

700 метара. Доводни тунел је дугачак 400 метара. У 
машинској згради се налазе два агрегата, ревитали-
зоване инсталисане снаге 7,8 MW. У току је завршетак 
ревитализације електромашинске опреме у електрани, 
у оквиру које је урађено повећање капацитета за преко 
15 процената. С обзиром на њен радни век, планирана 
је ревитализација хидромеханичке опреме и санација 
грађевинског дела објекта, у мери колико то покаже 
инвестиционо-техничка документација, чија је израда у 
плану/току.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране гравитациона бетонска + 
насута земљана

Грађевинска висина m 23,2

Укупна запремина акумулације милиона m3 0,63

Корисна запремина акумулације милиона m3 0,20

Кота прага прелива m н.в. 286

Кота нормалног успора m н.в. 292

Година изградње 1954.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Западна Морава

Ужи / шири слив

Срeдњи годишњи проток m3/s 35,26

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 3,75

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта производња енергије

Досадашње захватање m3/s 0

Будуће захватање m3/s 0

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 48,0

Инсталисана снага MW 7,8

Могућа годишња производња GWh 37,4

Процењене инвестиције EUR 1.200.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Овчар Бања 48,00 19,50 7,80 250.000 700.000 250.000 1.200.000
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МХЕ „Овчар Бања“

МХЕ „Овчар Бања“
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 ■ МХЕ „Међувршје“
МХЕ „Међувршје“ је прибранско акумулационо постројење, 
које користи потенцијал Западне Мораве, непосредно 
низводно од МХЕ „Овчар Бања“. Брана је гравитациона, 
бетонска, геодетске висине 21 метар, а машинска зграда је 
подземна, изграђена у десном боку, непосредно низводно 
од инјекционе завесе.

Почетна бруто запремина акумулације била је 18 
милиона кубних метара, али је сада због интензивних 
ерозионих процеса у сливу смањена на једну десетину, 

па хидроелектрана ради као проточно постројење. Та 
чињеница, као и појава речних ада у језеру, локација 
између масива Овчара и Каблара, тринаест манастира 
у окружењу и викендице на обали језера, дају велике 
могућности за развој туризма у овом подручју.

Ревитализација електромашинске опреме у МХЕ 
„Међувршје“ у завршној је фази. У наставку је предвиђена 
ревитализација хидромеханичке опреме и грађевинског 
дела објекта. Израда пројектне документације за 
ревитализацију овог дела објекта је у плану.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране гравитационо-бетонска

Грађевинска висина m 31,35

Укупна запремина акумулације милиона m3 4.9

Корисна запремина акумулације милиона m3 3.6

Кота прага прелива m н.в. 267

Кота нормалног успора m н.в. 273

Година пуштања у погон 1957.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Западна Морава

Ужи/шири слив

Срeдњи годишњи проток m3/s 35,26

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 3,75

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта производња енергије

Досадашње захватање m3/s 0

Будуће захватање m3/s 0

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 48,00

Инсталисана снага MW 7,60

Могућа годишња производња GWh 42,60

Процењене инвестиције EUR 1.500.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Међувршје 48,00 21,60 7,60 300.000 900.000 300.000 1.500.000
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 ■ МХЕ „Радаљска река“ (Бања)

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране ниска гравитациона преграда са табластим 
уставама

Грађевинска висина m 15,4

Укупна запремина акумулације милиона m3 0,089325

Корисна запремина акумулације милиона m3 0,088176

Кота прага прелива m н.в. 475,00

Кота нормалног успора m н.в. 475,00

Година изградње 1986.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Радаљ

Ужи/шири слив Дрина

Срeдњи годишњи проток m3/s 0,144

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 0,015

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта за производњу  
електричне енергије

Досадашње захватање m3/s 0,074

Будуће захватање m3/s 0,142

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 0,400

Инсталисана снага MW 0,250

Могућа годишња производња GWh 0,400

Процењене инвестиције EUR 100.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Радаљска река 0,40 70,00 0,25 30.000 60.000 10.000 100.000



115БЕЛА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

 ■ МХЕ „Врело“
МХЕ „Врело” изграђена је 1927. године у насељу 
Перућац. Извор Врело се јавља на коти 234 m н.в., а 
сам водоток је дугачак 365 m, са средњим протоком од 
2,1 m3/s. Електрана је обновљена 1987. године и данас 
је у функцији. Хидроелектрана је деривациона, проточна 
са инсталисаним протоком 0,75 m3/s. До машинске зграде 
вода се доводи каналом, пропусне моћи 1,5 m3/s. Бруто 

пад постројења се креће од 17,01 m до 15,1 m. Мини-
мални нето пад износи  13,09 m, док максимални износи 
15,65 m. Турбина уграђена на електрани је хоризонтална 
Francis типа са аутоматском регулацијом. Инсталисана 
снага износи 60 kW. Пројектована годишња производња 
електричне енергије износи 350.000 kWh. Главним 
грађевинским пројектом реконструкције из 1986. године 
предвиђена је уградња још једне турбине.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране ниска гравитациона преграда са бочним 
захватом и табластим затварачем

Грађевинска висина m 2,1

Укупна запремина акумулације милиона m3 нема акумулације

Корисна запремина акумулације милиона m3 нема акумулације

Кота прага прелива m н.в. 238,15

Кота нормалног успора m н.в. 238,33

Година изградње 1927.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Перућачко врело

Ужи / шири слив Дрина

Срeдњи годишњи проток m3/s 1,00

Гaрaнтовaни протицaj m3/s

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта производња  
електричне енергије

Досадашње захватање m3/s 0,75

Будуће захватање m3/s 0,75+1,50

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 2,25

Инсталисана снага MW 0,060

Могућа годишња производња GWh 0,476  
(са новим агрегатом 0,751)

Процењене инвестиције EUR 110.000

Постојећа документација:
 y Пројекат: Реконструкција МХЕ „Врело“, „Хидропројекат“, 1986.

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Врело 2,25 17,00 0,06 30.000 70.000 10.000 110.000
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 ■ МХЕ „Рашка“ (Сопоћани)
Ово је деривационо постројење које користи воде притока 
реке Рашке и воде Пештерске висоравни. Деривацију 
чине доводни тунел дужине око 4 km, водостан и челични 
цевовод. Машинска зграда је подземног типа. Налази се 
у близини Новог Пазара, односно средњовековног мана-
стира Сопоћани. У машинској згради су смештена два 
агрегата једнаких карактеристика. Електрана је везана на 
електродистрибутивну мрежу 35 kV. С обзиром на водни 
потенцијал, као и њене техничке и технолошке каракте-
ристике, ова МХЕ у просеку годишње може да произведе 

око 21.000 МWh енергије. Да би се то и остварило, 
потребно је извршити ревитализацију доводног система, 
као и ремонт опреме у машинској згради. Нарочито је 
потребно извршити анализу повећања трајања инсталиса-
ног протока и смањење губитака воде, односно повећање 
енергетске производње, што би утицало на рентабилност 
целокупне ревитализације.  

У оквиру система МХЕ „Рашка” постоји и црпна станица 
„Сопоћани“ капацитета 2x500 l/s. Пумпе раде са напором 
од 25 m. Црпна станица сакупљену воду околних извора 
пумпа у доводни тунел.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране ниски бетонски праг у кориту

Грађевинска висина m

Укупна запремина акумулације милиона m3 0

Корисна запремина акумулације милиона m3 0

Кота прага прелива m н.в.

Кота нормалног успора m н.в.

Година изградње 1953.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Рашка

Ужи / шири слив

Срeдњи годишњи проток m3/s 2,82

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 0,42

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта

производња енергије, коришћење воде 
за водоснабдевање Новог Пазара након 

енергетског коришћења  
(узимање дела воде за водоснабдевање из 

одводне ваде хидроелектране)

Досадашње захватање m3/s -

Будуће захватање m3/s -

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 4,6

Инсталисана снага MW 6,4

Могућа годишња производња GWh 21,0

Процењене инвестиције EUR 2.640.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Рашка 4,60 160/ 6,40 440.000 1.980.000 220.000 2.640.000
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 ■ МХЕ „Сељашница“  
(Сељашница – Пријепоље)

МХЕ „Сељашница“ је деривационог типа са каналом 
дужине 800 m. Поседује две Пелтонове турбине. 
Током лета, због недостатка воде, МХЕ не ради (воду са 
истог изворишта користи градски водовод). Техничка 
документација је некомплетна. Извршена је припрема тен-
дерске документације за грађевинске радове на машинској 
згради и цевоводу. ПД Дринско–Лимске хидроелектране 

су урадиле техничке услове за ремонт предтурбинских 
затварача и репарацију турбинских лежајева турбине бр. 2, 
и ти услови ће послужити као подлога за расписивање 
тендера. Такође, урађен је пројекат аутоматизације, али 
није извршена техничка контрола пројекта. Вредност 
радова по уговору је 2.764.696 динaрa. Замењен је 
кров, плафон, санирана фасада, извршени су молерско-
фарбарски радови, санација водовода и канализације, 
постављање санитарије, и делова столарије.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране ниска гравитациона преграда  
са табластим уставама

Грађевинска висина m

Укупна запремина акумулације милиона m3 0,0006 (резервоар)

Корисна запремина акумулације милиона m3

Кота прага прелива m н.в.

Кота нормалног успора m н.в.

Година изградње 1953.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Сељашница

Ужи / шири слив Лим / Дрина

Срeдњи годишњи проток m3/s 1,0

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 0,15

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта
водоснабдевање (градски 

водовод Пријепоље) и 
производња енергије

Досадашње захватање m3/s

Будуће захватање m3/s

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 0,75

Инсталисана снага MW 0,9

Могућа годишња производња GWh 2,0

Процењене инвестиције EUR 150.000

Постојећа документација:
 y Главни пројекат реконструкције доводне ваде,
 y Главни пројекат – књига 3, књига 5, цртежи,
 y Пројектна документација – цртежи.

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Сељашница 0,75 160/ 0,90 50.000 90.000 10.000 150.000
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МХЕ „Сељашница“ 

МХЕ „Турица“
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 ■ МХЕ „Турица“ 
Студија рехабилитације водостана и израда конкурсне 
документације нису урађени зато што су лица задужена 

за ове послове била ангажована на активностима надзора 
изградње ТС 110/х kV „Ариље“. Потребно је извести 
следеће бетонске радове: рехабилитација водостана, 
заједно са пескирањем и фарбањем цевовода.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране бетонска

Грађевинска висина m 18,9

Укупна запремина акумулације милиона m3 0,060

Корисна запремина акумулације милиона m3 0,040

Кота прага прелива m н.в. 438,0

Кота нормалног успора m н.в. 438,0

Година изградње 1929.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Ђетиња

Ужи / шири слив Западна Морава/Велика Морава

Срeдњи годишњи проток m3/s 4,14

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 0,61

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта производња енергије

Досадашње захватање m3/s

Будуће захватање m3/s

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 2,0

Инсталисана снага MW 0,32

Могућа годишња производња GWh 1,95

Процењене инвестиције EUR 389.000

Постојећа документација:
 y  МХЕ у Ужицу, „Музеј науке и технике“, 1999,
 y  Основни подаци и цртежи.

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Турица 2,00 /21,84 0,32 64.000 290.000 35.000 389.000
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 ■ МХЕ „Кратовска река“  
(Кратово – Прибој)

Ова МХЕ је деривационог типа, са цевоводом дужине 
1.900 m. Поседује две Франсисове турбине. Припремљена 
је тендерска документација за набавку и уградњу редук-
торског уређаја за чишћење фине решетке на брани. Као 

подлога је искоришћена стара пројектна документација 
коју је урадио „24. септембар“ из Ужица и на основу тога 
направљена спецификација неопходне опреме и неопход-
них радова. Такође, тендерска документација припремљена 
је и за набавку и уградњу командно-сигналног кабла за 
везу између МХЕ (постројења) и бране водозахвата.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране ниски бетонски праг

Грађевинска висина m 3,5 изнад терена

Укупна запремина акумулације милиона m3

Корисна запремина акумулације милиона m3

Кота прага прелива m н.в. 589,5

Кота нормалног успора m н.в. 589,5

Година изградње 1989. (пуштена у погон)

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Кратовска река  
(десна притока Лима)

Ужи / шири слив Кратовска река / Лим

Срeдњи годишњи проток m3/s 0,6

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 0,09

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта производња енергије

Досадашње захватање m3/s

Будуће захватање m3/s

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 0,58

Инсталисана снага MW 1,4

Могућа годишња производња GWh 2,0

Процењене инвестиције EUR 1.346.000

Постојећа документација:
 y Грађевинска дозвола,
 y Водопривредна дозвола,
 y Техничко-економски елаборат израде МХЕ „Кратовска река“,
 y Споразум о уступању дела цевовода за коришћење за потребе МХЕ „Кратовска река“,
 y Допуна главног пројекта по примедбама ревидената,
 y Пројекат изведеног стања блока 10 kV и ормана 0,4 kV МХЕ „Кратовска река“.

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Кратовска река 0,58 123,00 1,40 224.000 1.010.000 112.000 1.346.000
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 ■ МХЕ „Под градом“ (Ужице)
Налази се на реци Ђетињи. МХЕ је деривационог типа, са 
каналом дужине 519 m и бетонском браном висине 4 m, 
што практично представља водозахват. МХЕ има три Фран-
сисове турбине. Последња велика реконструкција објекта 

урађена је 2000. године. Аутоматизована је, урађени 
су ремонти комплетне електро-машинске опреме и ком-
плетно је ремонтовано разводно постројење 2,1 kV и  
10 kV. Техничка документација је у завршној фази.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране ниски бетонски праг

Грађевинска висина m 4,5 (изнад терена)

Укупна запремина акумулације милиона m3

Корисна запремина акумулације милиона m3

Кота прага прелива m н.в.

Кота нормалног успора m н.в. 416,20

Година изградње 1900. (1904. пуштена у рад)

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Ђетиња

Ужи / шири слив Ђетиња / Западна Морава

Срeдњи годишњи проток m3/s 1,62

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 0,24

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта производња енергије

Досадашње захватање m3/s

Будуће захватање m3/s

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 2,3

Инсталисана снага MW 0,3

Могућа годишња производња GWh 0,26

Процењене инвестиције EUR 185.000

Постојећа документација:
 y  Лиценце и дозволе,

 y Инвестициона техничка документација.

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Под градом 2,30 11/ 0,30 30.000 140.000 15.000 185.000



МХЕ „Под градом“ 
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 ■ МХЕ „Моравица“ (Ивањица)
У свом дугогодишњем раду, од 1911. године МХЕ 
„Ивањица“ је имала само један ремонт опреме и то 1987.
године. Од 2004. и 2005. уочени су озбиљни проблеми, 
нарочито на грађевинском делу објекта, што је резулти-
рало забраном рада од стране инспекцијске службе.

Наведене проблеме могуће је решавати кроз две фазе:
 y I фаза: Реконструкција постојеће МХЕ „Ивањица“ са 

становишта сигурности и функционисања објеката и 
опреме како би се објекат довео у пређашње стање, тј. 
омогућило његово функционисање.

 y II фаза: Реконструкција МХЕ „Ивањица“ са стано-
вишта савремених могућности искоришћења водног 
потенцијала овог преградног профила, поштујући сав-
ремене критеријуме за димензионисање овакве врсте 
водопривредних објеката и користећи значајна савре-
мена достигнућа у развоју опреме, нарочито електро-
техничке (даљинско управљање, машине бољих карак-
теристика и сл).

У 2007.урађена је реконструкција машинске опреме. Дана 
14.07.2010. званично су почели радови на санацији и 
реконструкцији грађевинског дела, у току је извођење 
припремних радова, приступних путева, и подизање 
ограда. Изабран је надзорни орган. У току је припрема 
тендерске документације за израду главног пројекта 
аутоматизације и извођење радова на аутоматизацији. Ово 
је акумулационо-прибранско постројење које је изграђено 

на реци Моравици у граду Ивањици. Инсталисани протицај 
износи 2,5 m3/s и користи се кроз две турбине истих карак-
теристика. Укупна инсталисана снага електране износи 
160 kW. Електрана је везана на електродистрибутивну 
мрежу напона 0,4 kV.

Имајући у биду да ова МХЕ такође има културно-историјску 
вредност и да су водни потенцијални реке Моравице знатно 
већи од оних који се тренутно користе, постоје планови за 
изгрању још једне модерне прибранске – деривационе 
МХЕ која би се налазила низводно од постојеће електране. 
Водозахват ове МХЕ требало би да буде на одговарајућем 
месту у оквиру објеката водозахвата постојеће МХЕ (веро-
ватно у доводу), са цевоводом под притиском који полази 
са овог места и води ка новопланираној МХЕ (дужине око 
50 m). Ово решење омогућава стварање бруто пада од 
10 m, чиме се добија укупна снага старе и нове МХЕ од око 
650 kW, (односно 300% већа). Засивно од количине воде, 
могуће је комбиновати рад ове две МХЕ.

Ово решење разрађено је нивоу идејног решења, тако 
да је потребно урадити додатне хидролошке и техно-
економске анализе ради доношења коначне о одлуке о 
томе да ли да се крене у реализацију ове инвестиције или 
не. Једна од њених предности су релативно мала улагања 
у објекте водозахвата новопланиране МХЕ, имајући у 
виду да би била искоришћена инфраструктура постојеће 
електране. Процењена вредност ове инвестиције износи 
између 600.000 и 700.000 евра.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране гравитационо-лучна

Грађевинска висина m 17

Укупна запремина акумулације милиона m3

Корисна запремина акумулације милиона m3

Кота прага прелива m н.в. 453,00

Кота нормалног успора m н.в. 456,25

Година изградње 1911.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Река Моравица

Ужи/шири слив Моравица / Западна Морава

Срeдњи годишњи проток m3/s 6,72

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 0,69

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта производња ел. енергије

Досадашње захватање m3/s 2,5

Будуће захватање m3/s 5
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Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 2,5

Инсталисана снага MW 0,16

Могућа годишња производња GWh 1,4

Процењене инвестиције EUR 1.000.714

Постојећа документација:
 y Извештај о извршеним ремонтним радовима на машинској опреми МХЕ „Моравица“,
 y Главни грађевински пројекат за санацију и реконструкцију грађевинског дела МХЕ „Моравица“,
 y Решење о одобрењу за санацију и реконструкцију,
 y Решење о издавању водопривредне дозволе,
 y Решење о издавању водопривредне сагласности,
 y Акт о урбанистичким условима,
 y Електроенергетски услови.

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Моравица 2,50 8,00 0,66 1.385.714 200.000 115.000 1.700.714
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 ■ МХЕ „Света Петка“
Ово је проточно, деривационо постројење које користи 
хидропотенцијал реке Нишаве и налази се око десетак 
километара узводно од МХЕ „Сићево“. Деривацију чине 
доводни канал, водна комора и челични цевовод. Машин-
ска зграда је надземног типа. Налази се у близини насеља 
Островица. Електрана је пуштена у рад 1931. године, када 
и низводна МХЕ „Сићево“, и служила је за погон машина у 
текстилној индустрији. Инсталисани протицај износи 10,5 

m3/s, бруто пад постројења око 7 m. У машинској згради су 
смештена три агрегата истих карактеристика, инсталисане 
снаге по 200 kW. Електрана је везана на електродистри-
бутивну мрежу 10 kV. Ревитализацију ове МХЕ потребно 
је урадити након извршене анализе искоришћења 
хидропотенцијала овог дела реке Нишаве.

На основу досадашњих сазнања, процењује се повећање 
инсталисане снаге за 120%, што би захтевало додатну 
инвестицију од милион евра.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране бетонска

Грађевинска висина m 4,0

Укупна запремина акумулације милиона m3 0

Корисна запремина акумулације милиона m3 0

Кота прага прелива m н.в.

Кота нормалног успора m н.в.

Година изградње 1908.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Нишава

Ужи / шири слив Нишава / Јужна Морава

Срeдњи годишњи проток m3/s 22,0

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 4,2

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта производња енергије

Досадашње захватање m3/s

Будуће захватање m3/s

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 10,5

Инсталисана снага MW 0,60

Могућа годишња производња GWh 3,1

Процењене инвестиције EUR 1.720.000

Постојећа документација:
 y Пројекат санационих и конзерваторско-рестаураторских радова, Завод за заштиту споменика културе, Ниш, 2008,
 y Једнополна шема. 

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Света Петка 10,50 / 7 1,32 1.120.000 540.000 60.000 1.720.000



МХЕ „Света Петка“
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 ■ МХЕ „Сићево“
Ово је проточно, деривациноно постројење које користи 
хидропотенцијал реке Нишаве. Деривацију чини доводни 
канал, водна комора и челични цевовод. Машинска зграда 
је надземног типа. Налази се у близини насеља Сићево. 
Електрана је пуштена у рад 1931. године. Инсталисани 
протицај износи 20,0 m3/s, нето пад постројења је око 
8 m. У машинској згради су смештена три агрегата, и то два 
агрегата истих карактеристика (снаге по 352 kW) и један 
агрегат снаге 644 kW. Електрана је везана на електроди-
стрибутивну мрежу 10 kV. У оквиру пројекта ревитализације 
МХЕ „Сићево“ потребно је извршити анализу искоришћења 

хидропотенцијала овог дела реке Нишаве, с обзиром на 
чињеницу да се узводно на истом водотоку налази МХЕ 
„Света Петка“ и да између ове две МХЕ постоји део енергет-
ски неискоришћеног тока. На тај начин је потребно анали-
зирати могућност повећања пада и протока на постојећим 
МХЕ, или је овај део хидропотенцијала економичније иско-
ристити изградњом још једне степенице, а у постојећим 
МХЕ извршити адекватну ревитализацију и преиспитати 
оправданост повећања постојећих капацитета.

На основу досадашњих сазнања, процењује се повећање 
инсталисане снаге за 20%, што би захтевало додатну 
инвестицију од  око сто хиљада евра.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране бетонски праг у реци

Грађевинска висина m  4 (изнад терена)

Укупна запремина акумулације милиона m3

Корисна запремина акумулације милиона m3

Кота прага прелива m н.в.

Кота нормалног успора m н.в.

Година изградње 1931.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Нишава

Ужи / шири слив Нишава / Јужна Морава

Срeдњи годишњи проток m3/s 22,0

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 4,2

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта производња енергије

Досадашње захватање m3/s

Будуће захватање m3/s

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 20,0

Инсталисана снага MW 1,35

Могућа годишња производња GWh 3,7

Процењене инвестиције EUR 1.060.000

Постојећа документација:
 y Склопни цртеж бране,
 y Склопни цртеж турбине,
 y Цртеж затварача,
 y  Решење о издавању дозволе.

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Сићево 20,00 10/9,5 (8) 1,62 260.000 720.000 80.000 1.060.000



МХЕ „Сићево“
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 ■ МХЕ „Темац“
Ово је акумулационо постројење са кратком деривацијом 
(око 20 m), којом се пресеца велика кривина на реци Тем-
штици, у подручју села Темска, близу Пирота. Инсталисани 
протицај износи 4,65 m3/s и користи се кроз три турбине 
различитих капацитета (2,5 m3/s, 1,4 m3/s и 0,75 m3/s). 

Електрана је везана на електродистрибутивну мрежу  
10 kV. С обзиром на стање грађевинских радова и опреме 
у овој МХЕ, потребно је извршити санацију грађевинских 
објеката (одводни канал и машинска зграда), а посебно 
извршити ремонт, замену и ревитализацију хидромеха-
ничке и електромашинске опреме, како би се повећала 
сигурност експлоатације овог постројења.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране бетонски праг у кориту

Грађевинска висина m 5

Укупна запремина акумулације милиона m3

Корисна запремина акумулације милиона m3

Кота прага прелива m н.в.

Кота нормалног успора m н.в.

Година изградње 1940.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Темска река

Ужи / шири слив

Срeдњи годишњи проток m3/s 4,35

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 0,65

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта производња енергије

Досадашње захватање m3/s

Будуће захватање m3/s

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 4,65

Инсталисана снага MW 0,78

Могућа годишња производња GWh 2,5

Процењене инвестиције EUR 360.000

Постојећа документација: 
 y Побољшање производних могућности – Идејно решење

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Темац 4,65 20,00 0,78 60.000 270.000 30.000 360.000



МХЕ „Темац“
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 ■ МХЕ „Соколовица“
Ово је акумулационо-прибранско постројење на реци 
Тимок, у близини насеља Чокоњар. Инсталисани протицај 
износи 40 m3/s и користи се кроз три турбине (8 m3/s, и 
2 x 16 m3/s). Укупна инсталисана снага агрегата износи 
3.724 kW, а први агрегат је пуштен у погон 1948. године. 
Електрана је везана на електродистрибутивну мрежу 
35 kV. У оквиру ревитализације потребно је извршити 

замену радног кола хидроагрегата истих димензија 
и бољих експлоатационих карактеристика (веће η), 
санацију или замену хидромеханичке опреме на брани и 
доводном тракту, санацију оштећења бетона на брани, 
реконструкцију прилазне саобраћајнице и повезивање 
електране са диспечерским центром. Постоји могућност 
повећања инсталисане снаге и енергетске производње до 
10% повећањем коте успора, што се постиже надвишењем 
затварача на преливу. 

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране бетонска

Грађевинска висина m 17,8

Укупна запремина акумулације милиона m3

Корисна запремина акумулације милиона m3 0,63

Кота прага прелива m н.в.

Кота нормалног успора m н.в. 97,8

Година изградње 1948.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Тимок

Ужи / шири слив Тимок

Срeдњи годишњи проток m3/s 27,8

Гaрaнтовaни протицaj m3/s

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта производња енергије

Досадашње захватање m3/s

Будуће захватање m3/s

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 40,0

Инсталисана снага MW 3,72

Могућа годишња производња GWh 10

Процењене инвестиције EUR 1.160.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Соколовица 40,00 12/8,50 3,72 360.000 620.000 180.000 1.160.000



133БЕЛА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

МХЕ „Соколовица“

МХЕ „Гамзиград“



134 БЕЛА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

 ■ МХЕ „Гамзиград“

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране бетонска

Грађевинска висина m 6

Укупна запремина акумулације милиона m3

Корисна запремина акумулације милиона m3

Кота прага прелива m н.в.

Кота нормалног успора m н.в.

Година изградње 1909.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Црни Тимок

Ужи / шири слив Црни Тимок

Срeдњи годишњи проток m3/s 17,10

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 1,7

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта производња енергије

Досадашње захватање m3/s

Будуће захватање m3/s

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 4,20

Инсталисана снага MW 0,22

Могућа годишња производња GWh 1,00

Процењене инвестиције EUR 192.000

Постојећа документација:
 y Главни пројекат реконструкције грађевинског дела објекта МХЕ „Гамзиград“, 
 y Извештај о извршеној техничкој контроли документације за изградњу.

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Гамзиград 4,20 9/8,5 0,22 32.000 144.000 16.000 192.000
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 ■ МХЕ „Вучје“
МХЕ „Вучје“ је деривациона електрана, која користи воде 
реке Вучјанке за производњу енергије. Постројење се 
састоји од тиролског захвата у реци, отвореног доводног 

канала, водне коморе, челичног цевовода и машинске 
зграде, у којој су смештена три агрегата различитог капа-
цитета, укупне инсталисане снаге 930 kW. Ово је једна од 
најбоље одржаваних МХЕ у власништву ЕПС-а.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране тиролски бочни водозахват

Грађевинска висина m

Укупна запремина акумулације милиона m3

Корисна запремина акумулације милиона m3

Кота прага прелива m н.в.

Кота нормалног успора m н.в. 599,02

Година изградње 1903.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Вучјанска река

Ужи / шири слив

Срeдњи годишњи проток m3/s 0,76

Гaрaнтовaни протицaj m3/s

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта производња енергије

Досадашње захватање m3/s

Будуће захватање m3/s

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 1,35

Инсталисана снага MW 0,93

Могућа годишња производња GWh 3,00

Процењене инвестиције EUR 100.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/нето 
пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Вучје 1,35 139,2/123,8 0,93 10.000 80.000 10.000 100.000
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МХЕ „Вучје“

МХЕ „Jeлашница“
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 ■ МХЕ „Jeлашница“

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране

Грађевинска висина m

Укупна запремина акумулације милиона m3

Корисна запремина акумулације милиона m3

Кота прага прелива m н.в.

Кота нормалног успора m н.в. 820

Година изградње 1928.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток  Јелашница

Ужи / шири слив Јелашница / Јужна Морава

Срeдњи годишњи проток m3/s

Гaрaнтовaни протицaj m3/s

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта производња енергије

Досадашње захватање m3/s

Будуће захватање m3/s

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 0,42

Инсталисана снага MW 0,40

Могућа годишња производња GWh 2,00

Процењене инвестиције EUR 384.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Јелашница 0,42 120/117 0,40 64.000 288.000 32.000 384.000
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Изградња МХЕ на постојећим водопривредним објектима

 ■ МХЕ „Бован“
МХЕ „Бован“ била би изграђена на брани Бован у близини 
Алексинца. МХЕ користи воде реке Моравице (Алекси-
начке), десне притоке Јужне Мораве.

Брана је насута, са висином од фундамента од 52 m и 
дужином бране у круни од 151 m. Кота круне бране је 
263 m н.в., кота максималног нивоа 261,5 m н.в., кота круне 
прелива 258,5 m н.в., а кота нормалног успора 252,5 m н.в.

Укупна запремина акумулације (до круне прелива) 
износи 47,5 милиона m3, а њена корисна запремина 
19,5  милиона m3.

У машинској згради била би смештена два агрегата. 
Инсталисани проток главног агрегата износио би 6 m3/s, 
а његова средња годишња производња 5,52 GWh. 
Агрегат на испусту за биолошки минимум имао би инста-
лисани проток од 0,5 m3/s, а његова средња годишња 
производња била би једнака 1,40 GWh.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране камена насута брана са глиненим језгром

Грађевинска висина m 52

Укупна запремина акумулације милиона m3 47,5

Корисна запремина акумулације милиона m3 19,5

Кота прелива m н.в. 258,5

Кота нормалног успора m н.в. 252,5

Година изградње 1979.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток река Моравица

Ужи / шири слив река Моравица /  
река Јужна Морава

Срeдњи годишњи проток m3/s 3,1

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 0,35

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта одбрана од поплава, наводњавање, 
водоснабдевање, енергетика

Досадашње захватање m3/s 0,15 водоснабдевање

Будуће захватање m3/s до 0,5 водоснабдевање

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 6,5

Снага MW 1,5 

Могућа годишња производња GWh 7

Процењене инвестиције EUR 2. 000.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Бован 6,50 35,00 1,50 495.200 1.243.900 260.900 2.000.000



139БЕЛА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

 ■ МХЕ „Ћелије“ 
МХЕ „Ћелије“ је прибранска, акумулациона МХЕ, смештена 
у оквиру постојећег објекта бране Ћелије. Брана се налази 
на реци Расини, на профилу удаљеном око 23 km од Кру-
шевца. Грађевинска висина бране је 52 m, висина изнад 
дна речног корита 49 m. Дужина бране у круни је 220 m, 
а ширина 8 m. Брана је опремљена бочним преливом. 
Водопривредна дозвола дата је за коту 277, а корисна 
запремина акумулације при тој коти 36,6 милиона m3. 
Кота у акумулацији би се при раду МХЕ кретала од 272 до 
277 m н.в., док би кота доње воде износила 232 m н.в.. 
Инсталисани проток главних агрегата износио би  
10 (2 x  5)  m3/s, њихов бруто пад 45, а нето пад 43 m. 
Вода би се до агрегата доводила постојећим евакуатором 

пречника 2.600 mm, а затим цевоводом пречника 1.500 
mm и дужине 50 m. Агрегати би били Francis типа са 
вертикалним вратилом. Инсталисана снага сваког агре-
гата износила би 1,8 MW, максимална снага 2 MW, док би 
снага генератора била 2,5 MVA. Процењени годишњи број 
радних сати агрегата био би 3400 h, а средња годишња 
производња електричне енергије (вршне енергије) 
11,5 GWh. Агрегат на гарантованом протицају имао би 
инсталисани проток од 0,56 m3/s (максимални 0,6 m3/s), а 
његов нето пад износио би 43 m.  Инсталисана снага агре-
гата износила би 0,2 MW (максимално 0,22 MW), док би 
снага генератора била 0,250 MVA. Годишња производња 
електричне енергије (45% вршне енергије) износила би 
0,987 GWh.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране насута камена са глиненим језгром

Грађевинска висина m 52

Укупна запремина акумулације милиона m3 64

Корисна запремина акумулације милиона m3 55,5

Кота прага прелива m н.в. 282,0

Кота нормалног успора m н.в. 277,0 

Година изградње 1978.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток река Расина

Ужи / шири слив река Расина / река Јужна Морава

Срeдњи годишњи проток m3/s 5,1

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 0,56 (према водопр. дозволи)

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта водоснабдевање, контрола поплава,  
оплемењивање малих вода, наводњавање, енергетика

Досадашње захватање m3/s 0,6 водоснабдевање / 1,0 наводњавање (у летњим месецима)

Будуће захватање m3/s 1,2 водоснабдевање / 1,0 наводњавање (у летњим месецима)

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 10,6

Снага MW 4,22

Могућа годишња производња GWh 12,5

Процењене инвестиције EUR 3.000.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Ћелије 10,60 35,00 4,22 301.000 2.086.000 613.000 3.000.000
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 ■ МХЕ „Барје“
МХЕ „Барје“ је прибранска, акумулациона МХЕ, смештена 
у оквиру постојећег објекта бране Барје. Брана се налази 
на реци Ветерници, на профилу удаљеном око 33,5 km 
од ушћа у Јужну Мораву. Грађевинска висина бране је 
75 m. Дужина бране у круни је 330 m, а ширина 10 m. 
Брана је опремљена шахтним преливом. Укупна запремина 
акумулације је 40,67 милиона, а њена корисна запремина 
21 милион m3. 

Кота максималног нивоа је 382, кота нормалног нивоа 
370,5, а кота прелива 379 m н.в. Капацитет прелива 
износи 1.270, а осталих евакуационих органа 280 m3/s. 
У машинску зграду МХЕ би била уграђена три агрегата, 
два главна агрегата и један агрегат на гарантованом 
протоку. Инсталисани проток главних агрегата износио 
би 5 (2 x 2,5) m3/s, њихов бруто пад 50, а нето пад 48 m. 

Вода би се до агрегата доводила тунелом преч-
ника 3100 mm и дужине 400 m и цевоводом преч-
ника 1.500 mm и дужине 50 m. Агрегати би били 
Francis типа са хоризонталним вратилом. Инстали-
сана снага сваког агрегата износи 1,05 MW, мак-
симална снага 1,1 MW, док је снага генератора  
1,25 MVA. Процењени годишњи број радних сати агре-
гата је 3.000 h, а средња годишња производња елек-
тричне енергије (вршне енергије) 6,309 GWh. Агрегат на 
гарантованом протицају имао би инсталисани проток од  
0,35 m3/s (максимални 0,45 m3/s), а његов нето пад 
износио би  48 m. Агрегат би био Francis типа са хоризон-
талним вратилом. Инсталисана снага агрегата износила 
би 0,14 МW (максимална 0,18 MW), а снага генератора  
0,250 MVA. Годишња производња електричне енергије 
(45% вршне енергије) износила би 0,679 GWh.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране насута камена са глиненим језгром

Грађевинска висина m 75

Укупна запремина акумулације милиона m3 40,67

Корисна запремина акумулације милиона m3 21

Кота прелива m н.в. 379

Кота нормалног успора m н.в. 370,5

Година изградње

Подаци о водотоку и сливу

Водоток река Ветерница

Ужи / шири слив река Ветерница / река Јужна Морава

Срeдњи годишњи проток m3/s 2,522

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 0,378

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта водоснабдевање, контрола поплава, 
оплемењивање малих вода

Досадашње захватање m3/s 0,675 водоснабдевање

Будуће захватање m3/s 0,8 водоснабдевање

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 5,35

Снага MW 2,34

Могућа годишња производња GWh 7

Процењене инвестиције EUR 1.500.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Барје 5,25 50,00 2,34 142.000 882.500 475.500 1.500.000
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 ■ МХЕ „Златибор“
МХЕ „Златибор“ била би изграђена у оквиру бране Злати-
бор, која је изграђена на реци Црни Рзав, у близини села 
Рибница. Изграђена је за потребе водоснабдевања Пар-
тизанских Вода, Чајетине и других насеља на Златибору.

Брана је лучна, бетонска, са котом круне на 988 m н.в. 
Дужина бране по круни износи 94,2 m, а њена ширина  
1,5 m.

Кота нормалног успора акумулације је 986 m н.в., а кота 
максималног успора 988 m н.в. 

МХЕ би производила у потпуности вршну енергију. 

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране бетонска лучна брана

Грађевинска висина m 32,5

Укупна запремина акумулације милиона m3 7,6

Корисна запремина акумулације милиона m3 2

Кота прага прелива m н.в. 986

Кота нормалног успора m н.в. 986

Година изградње 1972.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Црни Рзав

Ужи / шири слив Велики Рзав / Дрина

Срeдњи годишњи проток m3/s 1,121

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 0,025

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта водоснабдевање

Досадашње захватање m3/s 0,15 водоснабдевање

Будуће захватање m3/s 0,2 водоснабдевање

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 1,55

Снага MW 0,26

Могућа годишња производња GWh 1,125

Процењене инвестиције EUR 600.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Златибор 1,55 25,00 0,26 142.000 380.000 78.000 600.000
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 ■ МХЕ „Парменац“
МХЕ „Парменац“ је прибранска, акумулациона МХЕ, смеш-
тена у оквиру постојећег објекта бране Парменац. Брана 
се налази на реци Западној Морави, на профилу у близини 
Чачка. Грађевинска висина бране је 16,5 m, а дужина бране у 
круни 50 m. Укупна запремина акумулације је 0,15 милиона, 
а њена корисна запремина 0,12 милиона m3. Кота максимал-
ног нивоа је 248,1, а кота нормалног нивоа 247,5 m н.в.. 
Акумулација Парменац намењена је за изравнавање вода 
ретензија при раду ХЕ „Међувршје“. Средњи годишњи 

протицај реке Западне Мораве на профилу бране износи 
36,85 m3/s.  Кота у акумулацији би се при раду МХЕ кретала 
од 365 до 370 m н.в., док би кота доње воде износила 
318 m н.в. Кота горње воде износила би 247,20 а доње 
242,00 до 242,50 m н.в. У машинску зграду МХЕ би била 
уграђена два агрегата. Инсталисани проток агрегата 
износио би 50 (2 x 25) m3/s, а њихов нето пад 5 m. Агрегати 
би били S (опционо-цевног) типа са хоризонталним врати-
лом. Инсталисана снага сваког агрегата износи 1,1 MW, док 
је снага генератора 1,25 MVA.  Годишња производња елек-
тричне енергије износила би 12 GWh.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране ниска гравитациона преграда  
са табластим уставама

Грађевинска висина m 16,5

Укупна запремина акумулације милиона m3 0,15

Корисна запремина акумулације милиона m3 0,12

Кота прага прелива m н.в. 243,0

Кота нормалног успора m н.в. 247,50

Година изградње 1960.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток река Западна Морава

Ужи / шири слив река Западна Морава

Срeдњи годишњи проток m3/s 33,85

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 3,75

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта наводњавање

Досадашње захватање m3/s 2,5 наводњавање

Будуће захватање m3/s 2,5 наводњавање

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 50

Снага MW 2,2

Могућа годишња производња GWh 12

Процењене инвестиције EUR 3.500.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/
нето пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Парменац 50,00 5,00 2,2 1.616.000 1.427.500 456.500 3.500.000
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 ■ МХЕ „Ровни“
МХЕ „Ровни“ би се градила у оквиру бране Ровни, која 
се гради на реци Јабланици, 15 km узводно од Ваљева, 
између села Стубо на десној обали и села Ровни на левој 
обали. Изградњом бране биће формирана акумулација 
укупне запремине 51,5 милиона m3.

Грађевинска висина бране је 75 m, а кота круне бране 
363,50 m н.в.

МХЕ би била смештена низводно од излазног портала 
опточног тунела. У машинску зграду би била уграђена 
три агрегата. Предвиђена је и изградња компензационог 
базена.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране насута, камена са глиненим језгром

Грађевинска висина m 75

Укупна запремина акумулације милиона m3 51,5

Корисна запремина акумулације милиона m3 49,5

Кота прага прелива m н.в. 360

Кота нормалног успора m н.в. 360

Година изградње у изградњи

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Јабланица

Ужи / шири слив Колубара / Сава

Срeдњи годишњи проток m3/s 1,5

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 0,13

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта
водоснабдевање, одбрана од поплава, 

обезбеђење гар. протицаја  
(и за потребе ТЕ „Колубара Б“)

Досадашње захватање m3/s 0

Будуће захватање m3/s 0,6 (1,40) водоснабдевање

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 1,8

Снага MW 0,75

Могућа годишња производња GWh 3,5

Процењене инвестиције EUR 1.300.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/нето 
пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Ровни 1,80 36,00-45,00 0,75 237.000 897.000 166.000 1.300.000



МХЕ „Ровни“
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 ■ МХЕ „Селова“
МХЕ „Селова“ би се градила у оквиру бране Селова, која се 
гради на реци Топлици, у близини Куршумлије.

Кота круне бране налази се на коти 527 m н.в., дужина 
бране у круни је 429,5 m, a њена ширина 8 m. 

У машинску зграду МХЕ била би уграђена три агре-
гата, при чему би један агрегат радио према потребама 
водоснабдевања, други са константним протицајем 

биолошког минимума, а трећи би прерађивао вишкове 
воде, јер МХЕ ради у складу са потребама основних корис-
ника акумулације.

Инсталисани проток агрегата на воду за водоснабдевање 
једнак је 2,0 m3/s, агрегата на воду за биолошки минимум 
0,3 m3/s, а агрегата који користи вишкове воде 2,0 m3/s. 
Бруто падови ових агрегата су редом 34,5, 59,5 и 59,5 m, 
а њихове инсталисане снаге редом 0,5, 0,15 и 0,9 MW.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране брана од ваљаног камена  
са глиненим језгром

Грађевинска висина m 73

Укупна запремина акумулације милиона m3 70,5

Корисна запремина акумулације милиона m3 46

Кота прага прелива m н.в. 516,5

Кота нормалног успора m н.в. 516,5

Година изградње у изградњи

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Топлица

Ужи / шири слив Топлица/Јужна Морава

Срeдњи годишњи проток m3/s 3,7

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 0.3

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта водоснабдевање, одбрана од поплава, 
енергетика

Досадашње захватање m3/s 0

Будуће захватање m3/s 1,7

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 4,3

Снага MW 1,55

Могућа годишња производња GWh 5,5

Процењене инвестиције EUR 1.700.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/нето 
пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Селова 4,30 34,5-59,5 1,55 370.000 1.110.000 220.000 1.700.000
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 ■ МХЕ „Сврачково“ (Ариље)
Према Студији оправданости, рађеној 2007. године на 
основу главног пројекта, МХЕ „Сврачково“ је предвиђена 
у оквиру вишенаменске акумулације Сврачково, на реци 
Велики Рзав. Она је део западноморавског регионалног 

система за водоснабдевање западне Србије (Ариље, 
Пожега, Лучани, Чачак, Горњи Милановац) и компензаци-
они базен будуће вршне ХЕ „Роге“. МХЕ је предвиђена на 
низводној ножици насуте бране, а у њој би се енергетски 
прерађивао вишак вода и воде гарантованог протока.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране

Грађевинска висина m 68

Укупна запремина акумулације милиона m3

Корисна запремина акумулације милиона m3

Кота прага прелива m н.в.

Кота нормалног успора m н.в.

Година изградње

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Велики Рзав

Ужи / шири слив

Срeдњи годишњи проток m3/s 6,21

Гaрaнтовaни протицaj m3/s

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 15,86

Инсталисана снага MW 7,65

Могућа годишња производња GWh 22

Процењене инвестиције EUR 9.280.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/нето 
пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Сврачково 15,86 53,50 7,65 1.920.000 7.280.000 80.000 9.280.000
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 ■ МХЕ „Врутци“
МХЕ „Врутци“ била би смештена у склопу бране Врутци, 
која се налази на уласку у клисуру реке Ђетиње, 12 km 
узводно од Ужица, у близини села Станисавићи. Брана 
је лучна, куполног типа, са двоструком кривином, 
грађевинске висине 77 m, дужине у круни 241 m и ширине 
у круни 3,01 m. Кота круне бране је 630 m н.в., а кота круне 
прелива 627 m н.в. Кота нормалног успора акумулације је  
621,3 m н.в., а кота максималног успора 629 m н.в. Укупна 

запремина акумулације је 54 милиона m3. Средњи протицај 
реке Ђетиње на посматраном профилу износи 2,03 m3/s. 
Вода за МХЕ би се захватала кроз отвор у брани пречника 
око 1,4 m и дужине око 6,5 m. Довод воде до машинске 
зграде био би цевоводом пречника 1300 mm. У машинској 
згради била би уграђена 3 агрегата номиналног протока 
по 0,96 m3/s, минималног протока 0,48 m3/s и максимал-
ног протока 1,2 m3/s. Инсталисани проток МХЕ износи 
3,6 m3/s. Нето пад агрегата износи 53 m, а номинална 
снага генератора 0,63 MVA. 

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране бетонска лучна

Грађевинска висина m 77

Укупна запремина акумулације милиона m3 54

Корисна запремина акумулације милиона m3 35,26

Кота прелива m н.в. 627,0

Кота нормалног успора m н.в. 621,3

Година изградње 1984.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток река Ђетиња

Ужи / шири слив река Ђетиња / З. Морава

Срeдњи годишњи проток m3/s 2,03

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 0,85

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта водоснабдевање, одбрана од поплава, 
оплемењивање малих вода

Досадашње захватање m3/s 0,4 водоснабдевање

Будуће захватање m3/s 0,8 водоснабдевање

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 3,6

Снага MW 1,90

Могућа годишња производња GWh 5,0

Процењене инвестиције EUR 2.650.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/нето 
пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Врутци 3,60 53,00 1,90 907.300 1.602.300 140.400 2.650.000
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Изградња МХЕ на постојећим ХЕ и ТЕ у власништву ЕПС-а

 ■ МХЕ „Језеро“ 
МХЕ „Језеро“ би за свој рад користила воде које се Божич-
ким тунелом доводе до Власинског језера. У садашњем 
тренутку расположиви проток износи 3,90 m3/s, од чега 
1,19 m3/s чини гравитациони доток Божичким и Топло-
долским доводом, а 2,71 m3/s доток воде препумпане из 
акумулације Лисина. У перспективи би се овај проток могао 
повећати на 4,5 m3/s.

Вода за МХЕ би се захватала на излазу из Божичког тунела 
и даље деривационим каналом и цевоводом водила до 

машинске зграде електране, која би била лоцирана на 
ободу Власинског језера. Довод је димензинисан на 
проток од 8 m3/s. 

На деривациони канал наставља се бетонска цев кружног 
пресека пречника 1,9 m и дужине 76 m.

У машинској згради смештена су два агрегата Каплан типа, 
са инсталисаним протоком 2 x 4 m3/s. Бруто пад МХЕ креће 
се од 11 до 15,5 m.

Инсталисана снага МХЕ је 1 МW, а њена средња годишња 
производња 4,85 GWh.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Божички тунел - 
гравитациони довод 

Ужи / шири слив реке Божичка, Лисина, 
Љубатска и Топлодолска 

Срeдњи годишњи проток m3/s 3,90

Гaрaнтовaни протицaj m3/s

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 8

Снага MW 1

Могућа годишња производња GWh 4,85

Процењене инвестиције EUR 2.980.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/нето 
пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Језеро 8,00 13,00 1,00 920.000 1.950.000 110.000 2.980.000
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 ■ МХЕ „Мала Врла 1“
Предвиђено је да МХЕ „Врла 1“ користи воде река Врла и 
Градска. Објекти електране су тиролски захвати са талож-
ницама на Врли и Градској, доводни цевоводи дужине 
1,5 и 2,0 km и пречника 600 и 900 mm респективно, до 

заједничке водне коморе капацитета 137 m3. Од водне 
коморе до МХЕ је предвиђен челични цевовод под при-
тиском дужине око 120 m и пречника 800 mm. Машинска 
зграда са два агрегата је предвиђена у простору садашњег 
магацина на платоу испред улаза у ХЕ „Врла 1“. Доња вода 
МХЕ „Врла 1“ је доња вода ХЕ „Врла 1“.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Врла, Градска

Ужи / шири слив

Срeдњи годишњи проток m3/s 0,80

Гaрaнтовaни протицaj m3/s

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 1,40

Инсталисана снага MW 0,47

Могућа годишња производња GWh 1,83

Процењене инвестиције EUR 800.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/нето 
пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Мала Врла 1 1,40 44,00 0,47 290.000 435.000 75.000 800.000
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 ■ МХЕ „Завој“
МХЕ „Завој“ је предвиђена на темељном испусту постојеће 
бране Завој. Према водопривредној дозволи за рад ХЕ 
„Пирот“, постоји обавеза континуалног испуштања воде 
из акумулације Завој низводно од бране у количини од 
600 l/s и испуштање додатне количине воде како би се 
задовољио гарантовани проток у селу Темска у количини 
од 1.120 l/s. 

Техничко решење МХЕ „Завој“ се састоји од захвата у 
затварачници темељног испуста, доводног челичног цево-
вода дужине око 540 m, пречника 600 mm, предвиђеног 
у тунелу темељног испуста и надземне машинске зграде 
на левој обали Височице, узводно од излаза темељног 
испуста, у којој је предвиђен један агрегат.

Подаци о брани и акумулацији

Тип бране насута са централним глиненим језгром

Грађевинска висина m 83

Укупна запремина акумулације милиона m3

Корисна запремина акумулације милиона m3

Кота прага прелива m н.в.

Кота нормалног успора m н.в.

Година изградње 1990.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Височица

Ужи / шири слив Височица

Срeдњи годишњи проток m3/s 6,17

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 0,60

Подаци о намени објекта и коришћењу воде

Намена објекта производња енергије

Досадашње захватање m3/s

Будуће захватање m3/s

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 0,90

Инсталисана снага MW 0,58

Могућа годишња производња GWh 2,94

Процењене инвестиције EUR 1.112.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/нето 
пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Завој 0,90 75,50 0,58 294.000 728.000 90.000 1.112.000
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 ■ МХЕ „Пирот“
МХЕ „Пирот“ била би изграђена на компензационом базену 
ХЕ „Пирот“, која ради у вршном режиму до четири сата 
током дана, а њен компензациони базен се празни током 
целог дана. Инсталисани проток ХЕ „Пирот“ је 45 m3/s.

На одводу воде из компензационог базена постоји 
хидроенергетски потенцијал који би се могао искористити 
изградњом МХЕ „Пирот“.

У оквиру I фазе изградње МХЕ „Пирот“ би се градила 
МХЕ „Пирот 1“, на левој страни одвода у реку Нишаву, са 

инсталисаним протоком од 10 m3/s и расположивим бруто 
падом од 2 до 4 m. Инсталисана снага МХЕ би под овим 
условима износила 0,39 MW.

У следећој фази изградње била би изграђена и МХЕ 
„Пирот 2“, на десној страни одвода у реку Нишаву , са 
инсталисаним протоком од 48 m3/s и инсталисаном снагом 
од 1,41 МW.

Укупни инсталисани проток МХЕ „Пирот“ после II фазе 
изградње износио би 58 m3/s, а инсталисана снага 1,8 MW.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток река Височица (језеро Завој)

Ужи / шири слив Јужноморавски

Срeдњи годишњи проток m3/s 10

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 10

Снага MW 0,39

Могућа годишња производња GWh 2,1

Процењене инвестиције EUR 720.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/нето 
пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Пирот 10,00 2,00-4,00 0,40 100.000 600.000 20.000 720.000
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 ■ МХЕ ТЕНТ Б 
МХЕ ТЕНТ Б енергетски прерађује расхладну воду 
ТЕНТ Б. ТЕ „Никола Тесла Б“ за хлађење кондензатора 
турбопостројења турбине турбонапојне пумпе користи 
воду из реке Саве у количини од 20 m3/s по блоку. Ова вода 
се сакупља у преливној комори, која је 4,26 метара изнад 
просечног нивоа реке Саве. Предвиђено је да се овај водни 
потенцијал користи кроз МХЕ ТЕНТ Б.

Техничко решење се састоји од захвата воде низводно од 
преливне коморе, тако да не ремети рад и сигурност рада 
термоелектране, доводног цевовода и машинске зграде 
на десној обали Саве, у непосредној близини постојећег 
излива воде. Предвиђена су два агрегата за постојећа два 
блока ТЕ, са могућношћу искоришћења расхладне воде и 
трећег блока, чија је изградња у плану.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток одвод расхладне воде ТЕНТ Б

Ужи / шири слив Сава

Срeдњи годишњи проток m3/s 40

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 40

Снага MW 1,6

Могућа годишња производња GWh 7,34

Процењене инвестиције EUR 4.000.000

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/нето 
пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

ТЕНТ Б 40,00 2,50-4,50 1,60 1.000.000 2.800.000 200.000 4.000.000
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Изградња МХЕ на новим локацијама

 ■ МХЕ „Бањица“
МХЕ „Бањица“ била би смештена у Сићеваћкој клисури, око 
2 km југоисточно од Сићева у општини Ниш. МХЕ би кори-
стила воде реке Нишаве, десне притоке Јужне Мораве.

Преграда и машинска зграде МХЕ „Бањица“ биле би смеш-
тене између МХЕ „Сићево“ (низводно) и МХЕ „Света Петка“ 
(узводно).

Оријентациона висина бране је 7 m. МХЕ „Бањица“  
(Pслива = 3480 km2, Qsr = 30 m3/s) проточна је, при-
бранска електрана. Река Нишава се преграђује браном 
оријентационе висине око 7 m. Пут и пруга на десној 
обали акумулације представљају основно ограничење при 
одређивању висине бране (коте горње воде). 

Подаци о брани и акумулацији (неизграђен објекат)

Тип бране ниска бетонска гравитациона брана 

Грађевинска висина m 12 оријентационо

Укупна запремина акумулације милиона m3 -

Корисна запремина акумулације милиона m3 -

Кота прага прелива m н.в. -

Кота нормалног успора m н.в. 235

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Нишава

Ужи / шири слив Нишава / Ј. Морава

Срeдњи годишњи проток m3/s 30

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 3

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 45

Снага MW 2,3

Могућа годишња производња GWh 12

Процењене инвестиције EUR 5.900.000

Source of information and estimate

Извор информација Фонд Института „Ј. Черни“ (процена)

Оцена изводљивости веома добра

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/нето 
пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Бањица 45,00 7,00 2,30 1.800.000 3.900.000 200.000 5.900.000
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 ■ МХЕ „Сталаћ“
МХЕ „Сталаћ“ била би смештена на Јужној Морави, 
узводно од Сталаћа (у клисури). МХЕ би била прибранска, 
проточна. Просечни протицај Јужне Мораве на профилу 
МХЕ „Сталаћ“ износио би 92,49 m3/s.

Река би била преграђена тзв. ниском браном са уста-
вама: при десној обали у нивоу постојећег локалног пута 
била би формирана машинска зграда (ширине око 32 
m); у наставку, у ширини постојећег речног корита, била 
би изграђена преливна брана са уставама ширине 4 x 
14 m, са котом прелива од 133 m н.в. и котом нормалног 
успора од 140 m н.в.; при левој обали изграђен је низак 
насип, висине изнад терена 6 m, са котом круне 141 m н.в.  

У овој зони приближне ширине 130 m је могуће формирати 
бродску преводницу за будући евентуални пловни пут. 

Ниво горње воде при раду износио би 140, доње 
131 m н.в., бруто пад 9, а нето пад 8 m. У машинску зграду 
МХЕ би била уграђена четири агрегата.

Инсталисани проток агрегата износио би 140 (4 x 35) m3/s. 
Агрегати би били S типа са хоризонталним вратилом. 
Инсталисана снага сваког агрегата износила би 2,5 MW, 
максимална снага 2,7 MW, док би снага генератора била 
3,15 MVA. 

Средња годишња производња електричне енергије изно-
сила би 48 GWh.

Подаци о брани и акумулацији (неизграђен објекат)

Тип бране ниска бетонска гравитациона брана  
са насутим делом

Грађевинска висина m 25

Укупна запремина акумулације милиона m3 -

Корисна запремина акумулације милиона m3 -

Кота прага прелива m н.в. 133

Кота нормалног успора m н.в. 140

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Ј. Морава

Ужи / шири слив Ј. Морава / В. Морава

Срeдњи годишњи проток m3/s 92,5

Гaрaнтовaни протицaj m3/s 9

Енергетски подаци

Инсталисани проток m3/s 140

Снага MW 11

Могућа годишња производња GWh 48

Процењене инвестиције EUR 29.000.000

Source of information and estimate

Извор информација Фонд Института „Ј. Черни“  (студијске анализе, процена)

Оцена изводљивости добра

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/нето 
пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Сталаћ 140,00 9,00/8,00 11,00 12.500.000 13.500.000 3.000.000 29.000.000
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 ■ МХЕ „Сокоља“
На Гвоздачкој реци, десној притоци Ибра, изграђена је 
мини акумулација из које се захватају воде и кроз тунел 
преводе у слив реке Сокоље (од које настаје река Рибница).
Ове воде су се раније прерађивале у МХЕ „Сокоља“, која је 
у међувремену оштећена до те мере да се више не може 
користити.

У новоформираном систему постојећа МХЕ „Сокоља“ 
би постала МХЕ „Сокоља II“, док би узводно од ње била 
изграђена МХЕ „Сокоља I“.

Оба постројења су деривациона, проточна.

МХЕ „Сокоља I“ би имала инсталисани проток од 
0,32 m3/s, бруто пад од 295 и нето пад од 285 m н.в. У 
машинску зраду МХЕ би био уграђен један агрегат Pelton 
типа са хоризонталним вратилом. 

Кота горње воде износила би 815, а доње 520 m н.в.

Инсталисана снага агрегата износила би 0,8 MW, макси-
мална 0,9 MW, а снага генератора 1 MVA. Средња годишња 
производња електричне енергије износила би 4,26 GWh.

МХЕ „Сокоља II“ би имала инсталисани проток од 
0,6 m3/s, бруто пад од 90 и нето пад од 85 m н.в. У машин-
ску зраду МХЕ би био уграђен један агрегат Francis типа са 
хоризонталним вратилом. 

Кота горње воде износила би 510, а доње 420 m н.в.

Инсталисана снага агрегата износила би 0,45 MW, мак-
симална 0,50 MW, а снага генератора 0,5 MVA. Средња 
годишња производња електричне енергије износила би 
2,34 GWh.

Подаци о водотоку и сливу

Водоток Гвоздачка река Сокоља

Ужи / шири слив Ибар Рибница / Ибар

Срeдњи годишњи проток m3/s 0,25 0,22

Енергетски подаци

Сокоља 1 Сокоља 2

Инсталисани проток m3/s 0,32 0,6

Снага MW 0,8 0,45

Могућа годишња производња GWh 4,3 2,3

Процењене инвестиције EUR 3.000.000

Извор информација и оцена

Извор информација Фонд Института „Ј. Черни“ (студијске анализе, процена)

Оцена изводљивости добра

МХЕ Инсталисани 
проток

Бруто/нето 
пад

Инсталисана 
снага

Инвестиције  –
грађевински део

Инвестиције 
– опрема

Инвестиције 
-остало

Процењене 
инвестиције

m3/s m MW EUR EUR EUR EUR

Сокоља 0,32-0,60 285+85 1,25 459.900 1.903.800 636.300 3.000.000



157БЕЛА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

Закључак
У овом тексту дат је преглед могућих инвестиција у 
ревитализацију постојећих или изградњу неких нових МХЕ 
на територији Републике Србије. Преглед је сачињен од 
разнородног материјала различитог степена поузданости, 
па се стога треба критички и са резервом односити према 
неким подацима.

МХЕ у власништву ЕПС-а које је потребно 
ревитализовати

Укупна снага свих анализираних МХЕ из ове групе износи 
33,2 MW.

Укупна средња годишња производња свих анализираних 
МХЕ из ове групе износи 134,8 GWh.

Укупне инвестиције у ревитализацију свих анализираних 
МХЕ из ове групе МХЕ износе око 12,5 милиона евра.

Напомињемо да се наведене вредности односе на ори-
гинално стање МХЕ, без повећања њихових производних 
капацитета.

Напомињемо и да су неки од ових пројеката у току („Овчар 
Бања“ и „Међувршје“). Вероватно треба очекивати да ће 
се ове МХЕ ревитализовати по већ започетим програмима. 
Такође, очигледно је да је и код извесног броја других МХЕ 
започета ревитализација појединих грађевинских објеката 
или елемената опреме. 

Имајући све то у виду, може се очекивати да се по овом 
програму реализује ревитализација 15 МХЕ.

Укупна снага ових МХЕ износи 17,8 MW.

Укупна средња годишња производња ових МХЕ износи 
54,8  GWh.

Укупне инвестиције у ревитализацију ових МХЕ износе 9,8 
милиона евра.

МХЕ које би се могле градити на постојећим  
водопривредним објектима

Укупна снага ових МХЕ износи 22,37 MW.

Укупна средња годишња производња ових МХЕ износи 
75,63 GWh.

Укупне инвестиције у изградњу ових МХЕ износе око 25,5 
милиона евра.

Напомињемо да се вредности инвестиција наведене у 
овом прегледу односе искључиво на изградњу МХЕ. Нису 
укључени експлоатациони трошкови (накнада држави 
за коришћење водног добра, трошкови услуга власника 
бране за одржавање и сл.). 

Такође, за ову групу битно је да се пре изградње МХЕ 
на овим објектима морају решити имовинско-правна 
питања (право својине је неопходан услов за прибављање 

локацијске дозволе – на пример уговор са власником о 
коришћењу локације). 

Треба имати у виду да је брана Ровни у изградњи, док 
изградња бране Сврачково тек треба да почне. 

Имајући све то у виду, може се очекивати да се по овом 
програму реализује изградња свих девет обрађених МХЕ.

МХЕ које би могле да се изграде на постојећим  
ХЕ и ТЕ

Укупна снага ових МХЕ износи 4,05 MW.

Укупна средња годишња производња ових МХЕ износи 
19,06 GWh.

Укупне инвестиције у изградњу ових МХЕ износе око 9,6 
милиона евра.

Напомињемо да су за МХЕ „Пирот“ дати подаци за садашње 
стање (не укључује додатне воде). За МХЕ ТЕНТ Б подаци 
су дати за стање изграђености ТЕ „Никола Тесла Б“ са два 
блока (постојећи генерални пројекат МХЕ ТЕНТ Б предвиђа 
изградњу комплетног постројења независно од тога да ли 
ће у тренутку изградње МХЕ бити изграђен трећи блок 
ТЕНТ Б).

Имајући све то у виду, може се очекивати да се по овом 
програму реализује изградња свих пет обрађених МХЕ.

МХЕ које би могле да се изграде на новим локацијама

Укупна снага анализиране четири МХЕ из ове групе износи 
20,4 MW. 

Укупна средња годишња производња ових МХЕ износи 
82 GWh.

Укупне инвестиције у ревитализацију анализиране четири 
МХЕ из ове групе МХЕ износе око 45,1 милиона евра.

Напомињемо да су подаци о неким од ових пројеката доста 
непоуздани (МХЕ „Тигар“) или су потенцијални-имовинско 
правни проблеми велики (МХЕ „Сокоља“), па стога ове 
пројекте не треба даље узимати у обзир без детаљније 
провере.

Имајући све то у виду, може се очекивати да се по овом 
програму реализује изградња две МХЕ, МХЕ „Бањица“ и 
МХЕ „Сталаћ“.

Укупна снага ове две МХЕ износи13,3 MW.

Укупна средња годишња производња ове две МХЕ износи 
60 GWh.

Укупне инвестиције у изградњу ове две МХЕ износе 34,9 
милиона евра.

Напомињемо да је ова група још недовољно изучена и 
отворена је за прикључење и других могућих локација, које 
би по прелиминарним анализама биле погодне за даљу 
обраду.
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4.4.4 ОД ОТПАДА ДО ЕНЕРГИЈЕ 
И БИОМАСЕ

1. Уводно објашњење  
У Србији, као и широм света, управљање отпадом пролази 
кроз брзе и драматичне промене. С обзиром на принципе 
европског законодавства, као и потребу за унапређењем 
квалитета животне средине, општине у Србији се суочавају 
са потребом да пронађу начин да смање постојећи број 
неадекватних локација на којима се налазе депоније и 
почну примену одрживих метода управљања отпадом 
и ресурсима. Управљање отпадом треба решавати тако 
да се не угрози садашњост, а да се обезбеди сигурна 
будућност. Овај елементарни принцип одрживог развоја 
захтева фундаменталне промене у приступу отпаду, одго-
ворност сваког појединца и свих институција, као и развој 
свести која подразумева да одговорност по овом питању 
неће бити препуштена другима.  

Одлуком Владе Србије, 2003. године, усвојена је Нацио-
нална стратегија управљања отпадом; она подразумева 
примену следећих принципа: превенције, раздвојеног 
прикупљања отпадних материјала, неутрализације 
опасног отпада, регионалног приступа прикупљању 
отпада и рехабилитације постојећих депонија и нелегал-
них депонија. Циљеви одрживог управљања отпадом 
такође се односе и на минимизацију настанка отпада у 
будућности, и на већи удео отпада који може бити поново 
коришћен, чиме се истовремено смањује количина отпада 
која се одлаже на депоније. Национална стратегија такође 
дефинише концепт управљања отпадом на регионалном 
нивоу, који подразумева организовано одлагање отпада 
више суседних општина.

У том смислу, на основу интересовања које је израз-
ило девет градова: Ужице, Чајетина, Ариље, Пожега, 
Ивањица, Лучани, Косјерић, Бајина Башта и Чачак, уз 
пратећа сеоска насеља (305), успостављен је регио-
нални систем управљања отпадом „Дубоко”. Поштујући 
Стратегију Републике Србије о заштити животне средине, 
општине, тј. ЈКП „Дубоко“ као њихово извршно тело у 
оквиру пројекта, усвојиле су концепт разврставања отпада 
на месту његовог настанка. Нажалост, различити нивои 
развоја и квалитета приступа систему, као и ниво свести 
и интересовања довели су до велике неједнакости у 
примени овог концепта.  

Исто важи и за регионални пројекат за град Крагујевац.

Током низа година, од оригиналног пројекта до почетка 
његове примене, пројекат се мењао неколико пута како 
би био у складу са директивама ЕУ и домаћим пропи-
сима. Главне измене су уведене са циљем прилагођавања 
рада условима потребним за укључење општина које 
гравитирају Ужицу, као центру региона. Међутим, измене 
су допринеле повећању трошкова пројекта, док примењена 
техничка решења нису могла да реше проблем капацитета 
депонија, тако да је сваки пут када би била увршћена још 
једна општина, животни век депоније бивао краћи. Оче-
кивани животни век депоније „Дубоко“ износи 12 година; 
како сви важећи прорачуни и препоруке указују, изградња 

једне регионалне депоније може бити исплатива само за 
пројекат који има минимални период трајања од 30 година, 
јасно је да се цео подухват суочава са озбиљним питањима, 
посебно са становишта инвестиција које се обезбеђују из 
међународних извора, а на основу директива ЕУ. 

Како би се продужио радни век депоније, потребно је изме-
нити општи концепт техничких и технолошких решења која 
се користе као основа пројекта. Нови концепт треба да има 
за резултат минимизацију количине отпада који ће бити 
одлаган на депонији, како би се сачувао постојећи простор 
што дуже. Како би се остварио најбољи концепт у складу са 
ситуацијом на терену, принципи заштите животне средине 
и економски захтеви корисника, инвеститора и менаџера, 
потребно је смислити и проценити један број могућих 
решења, почев од максималних могућности за раздвајање 
појединачних фракција отпада, система термалне прераде 
појединачних фракција или сакупљеног отпада, уз процену 
могућности за употребу произведене термалне енергије 
ради производње електричне енергије. 

СВрХА ОВОг ДОКУМЕНТА

На основу Протокола које су потписали ЈП ЕПС, 
Општина Ужице и град Крагујевац, овај одељак 
представља позив трећим странама да учествују 
као суинвеститори у даљем развоју пројекта.  

Главна сврха овог документа је да се обезбеде реле-
вантни подаци и довољан ниво информисаности како би 
се усвојила релевантна одлука о техничким могућностима 
за изградњу и да се успостави почетна изводљивост 
инвестиције у изградњу постројења за термалну обраду 
комуналног отпада. На основу информација, могуће је 
донети одлуку о изводљивости инвестиције у даље пре-
лиминарне радове и састављање генералног пројекта и 
студије предизводљивости, одговарајућих докумената о 
просторном планирању, као и других докумената потреб-
них за процедуру изградње постројења за термалне 
изворе енергије, у складу са важећим правним прописима. 

У том смислу, потребно је анализирати следећа питања:
 y Количина отпада која настаје на територији сваке 

појединачне општине која учествује у регионалном 
систему, делови појединачних фракција у укупној маси 
отпада, 

 y Начин прикупљања, претходне обраде и транспорта 
отпада;

 y Могућности за набавку, употребу, редовно одржавање, 
могуће штете, итд. за свако понуђено технолошко 
решење; 

 y Основни економски показатељи; 
 y Утицај на животну средину;
 y Тржиште и могућности за продају производа (елек-

тричне и можда термалне енергије);
 y Микро локације извора термалне енергије;
 y Технологија, снага и конфигурација извора термалне 

енергије;
 y Општи концепт пројекта, ограничења, испуњење 

правних услова. 
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Ужицу (који је у току) укључује простор за одлагање отпада, 
приступ путевима и свој потребној инфраструктури, центар 
за разврставање отпада, као и потребна возила и опрему 
за рад. Као што је објашњено раније у тексту, пројекат је 
прошао кроз неколико фаза проширења, унапређења 
и модернизације, што је довело до значајних уштеда 
у смислу пројектованог периода употребе депоније. У 
постојећим условима, концепт је заснован на принципу 
разврставања: примарно разврставање, секундарно 
разврставање и стално трајно одлагање отпада. Уопштено 
гледано, постојећи концепт регионалног система “Дубоко” 
може бити представљен следећом шемом: 

2.  Законодавство  
* НАПОМЕНА: документ је дат у прилогу (само на 
DVD-у)

3. Могућности за продужење 
животног века депоније на основу 
техничко-економских решења 

Систем регионалног управљања отпадом који ЈП ЕПС са 
својим партнерима предвиђа за пројекат у Крагујевцу и 

Анализа претходне праксе заснована је на истраживању 
које је спроведено у области урбане средине Чачка, а које 
је упоређено са сличним студијама у развијеним земљама 
и земљама у развоју, где је систем управљања отпадом 
постепено увођен претходних година. У свим анализи-
раним случајевима примењеним на различитим нивоима, 
количина рециклираног материјала је имала сличан удео 
у укупној тежини отпада и разликовала се у зависности 
од различитих фактора: регион где је урађена анализа, 
временски период, навике становништва, развијеност 
земље, животни стандарди итд. Поређењем резултата 
истраживања потврдила се веродостојност истраживања 
у Чачку којом се наглашава да комунални отпад који се 
депонује на депонији углавном чини 20% компоненти које 
је могуће рециклирати, 60% биоразградивих компоненти 
и 20% неупотребљивог отпада.

Резултати анализе показују чињеницу да животни век 
сваке депоније, па и депоније „Дубоко” у Ужицу, може бити 
продужен уколико се приступи третману биоразградивих 
компонената отпада и пратећем третману инертних отпа-
дака. Биоразградива компонента садржи 30–60% влаж-
ности (у зависности од састава, годишњег доба, локалних 
и тренутних временских услова итд.) када је реч о одлагању 
отпада који није из густо насељених делова који настаје 
као резултат процеса биохемијске разградње, тј. труљења, 
којим настаје ефекат стварања депонијских гасова који 
могу проузроковати проблеме у одржавању и раду на 
депонији уколико се не евакуишу са депонија на прописан 

Схема концепта рада регионалног система „Дубоко“ 

начин. Они такође могу да имају разградиве карактери-
стике јер је то један од гасова са ефектом стаклене баште, 
пре свега метан, водоник сулфид и угљен-диоксид. С 
друге стране, влажност која се налази у органској ком-
поненти кондензује се и пробија кроз различите слојеве 
земље. Уколико се депонија не прекрије на прописан начин 
(фолија или глина), падавине повећавају количину воде 
која продире кроз тело депоније. Ова врста течности на 
депонији представља загађење до 10.000 пута веће од 
загађења отпадних вода из градске канализације.  

Иако пројектовани начини управљања овом депонијом 
минимизује утицај преостале воде користећи се мерама 
заштите од падавина и организованог сакупљања у 
канализационом систему, као и каснијим чишћењем, па и  
омогућава скупљање и сагоревање депонијских гасова 
уз могућност примене енергетске ефикасности, ове мере 
не доприносе смањењу нивоа труљења отпада који је 
намењен накнадном третману. 

Смањење количине отпада који се одлаже на депонији може 
се постићи једино третманом биоразградивих и инертних 
компоненти инертног остатка или биолошко-механичким 
третманом (компостирањем) или инсинерацијом, тј. 
спаљивањем под контролисаним условима, где је могуће 
добити одређене количине енергије. 

У даљим анализама, ови технолошки процеси се разлажу, 
и ту је важно нагласити да је употреба отпада као горива, 
због осетљивости процеса и отпора јавности, последњих 
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година узнапредовала и постала квалитетнија како би се 
избегао негативни утицај на животну средину. Осим био-
разградивог чврстог комуналног отпада, процес термалне 
обраде користи се и ради уништења другог отпада, чија 
прерада је скупља или нерационална, као што су пла-
стичне фолије, кесе, остаци текстила или слично, а сам 
процес зависи од примењене технологије и може да под-
разумева отпадни муљ из отпадних вода, отпад из кланица 
и чак неке врсте опасног отпада. 

Третман инертног остатка који преостаје након термалног 
третмана отпада је напредан и релативно скуп технолошки 
процес, углавном због хетерогеног састава материје, у 
којој се често налазе потенцијално опасне материје (тешки 
метали, итд.). Накнадни третман или секундарна прерада 
ових материја врши се у строго контролисаним процесима. 
У високоразвијеним земљама, ова прерада се обично 
врши у постројењима са плазмом.  

3.1 Доступне технологије 
примењене у пракси и 
могућности за смањење 
количине отпада

3.1.1 Искуство у земљама ЕУ

Главни задатак принципа хијерархије отпада, значајног 
елемента политике управљања отпадом у земљама ЕУ, 
јесте пре свега смањење количине отпада, промоција 
рециклаже и поновне употребе, док је одлагање на 
депоније последње решење. Оквирна директива ЕУ о 
отпаду поставља хијерархију отпада у шест нивоа:  

 y Превенција, 
 y смањење,
 y поновна употреба, 
 y рециклажа, 
 y повраћај енергије,
 y одлагање.

Државе чланице ЕУ имају обавезу да примењују ова начела 
током животног циклуса отпада. У процесу њеног усвајања, 
Оквирна директива ЕУ о отпаду је била критикована због 
конзистенције примењених и прописаних технолошких 
процедура. Расправа се посебно тицала спаљивања у 
смислу „повраћаја“ или „поновне дистрибуције“. Главну 
критику је упутила такозвана Зелена група у Парла-
менту ЕУ, која је сматрала да је „зелена“ електрична 
енергија произведена из отпада мит, с обзиром на то да 
сагоревање отпада подразумева велике емисије угљен-
диоксида. Међутим, већина представника сложила се са 
Комисијом и Парламентом и прихватила да се спаљивање 
отпада сматра као „повраћај“, под условом да постројења 
за сагоревање строго примењују страндарде енергет-
ске ефикасности и друге мере заштите. Међу постојећим 
различитим технологијама, одлагање је и даље најчешћа 
опција третмана отпада; рециклажа се примењује у чет-
вртини случајева, а сагоревање, тј. производња енергије 
све више узима маха и већ је достигла ниво од скоро 20%. 

Разлике су очигледне и када је реч о настанку отпада. 
Ирска има највећу стопу производње отпада по станов-
нику на годишњем нивоу (чак 869 kg/годишње), а следе 
је Данска, Луксембург, Холандија и Аустрија. Најнижу 
стопу производње отпада имају Грчка, Португал, Финска, 
Шведска и Белгија – мање од 500 kg/становник/годишње.

Следећа слика представља преглед производње и трет-
мана отпада у земљама ЕУ у 2005. години. 

Преглед третмана комуналног отпада у земљама ЕУ током 2005. године
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Држава Рециклажа (%) Депоније (%) Спаљивање (%) Годишња производња 
(kg/становник)

Холандија 65 3 32 624

Аустрија 59 31 10 627

Немачка 58 20 22 600

Белгија 52 13 35 469

Шведска 41 14 45 464

Данска 41 5 54 696

Луксембург 36 23 41 668

Шпанија 35 59 6 662

Ирска 31 69 0 869

Италија 29 62 9 538

Финска 28 63 9 455

Француска 28 38 34 567

Велика Британија 18 74 8 600

Грчка 8 92 0 433

Португал 3 75 22 434

Управљање комуналним отпадом у државама чланицама ЕУ

Извор: Институт за истраживање јавне политике

Компаративни преглед третмана отпада у државама чланицама ЕУ 

Из овог прегледа може се закључити да Ирска и Грчка 
немају капацитете за спаљивање отпада и да је стопа 
примене спаљивања отпада најнижа у Португалу и Грчкој, 
док Грчка води када је реч о депоновању као начину трет-
мана комуналног отпада. Холандија и Данска су највећи 
противници оваквог начина третмана, и оне интен-
зивно раде на отклањању преосталих депонија на својој 
територији. 

3.2 Могућности предвиђене 
националном стратегијом 
управљања отпадом 

Национална стратегија управљања отпадом прописује 
интегрисано управљање отпадом. Интегрисано 
управљање отпадом подразумева надзор над отпадом од 
фазе његовог настајања, смањивања, прикупљања, транс-
порта, третмана и одлагања. Како би се установио одрживи 



162 БЕЛА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

систем управљања отпадом, потребно је размотрити све 
релевантне и могуће опције третмана отпада. Одлука о 
избору опције за третман отпада заснива се на анализи 
врсте отпада, животног циклуса, економским могућностима 
и укључује и анализу карактеристика животне средине и 
услова средине на којој је настао отпад.  

Важни фактори који утичу на одлуку о употреби или 
одлагању отпада су следећи: 

 y већа потреба за отклањањем отпада на начин безбе-
дан по животну средину, што има за последицу веће 
трошкове одлагања;  

 y примена принципа реалних трошкова за одлагање по 
загађивача и онога који производи отпад;

 y развој нових процедура за технологије производње и 
употребе отпада;

 y анализа тржишта за пласман рециклираних производа.

Концепт хијерархије управљања отпадом указује да је 
најефективније решење за животну средину смањење 
стварања отпада. Међутим, тамо где даље смањење 
није практично применљиво, производи и материјали 
могу бити искоришћени поново, било за исту или другу 
намену. Уколико та могућност не постоји, отпад се даље 
може искористити кроз рециклажу или компостирање, или 
кроз добијање енергије. Само ако ни једна од претходних 
опција не даје одговарајуће решење, отпад треба одло-
жити на депонију. 

Општи преглед обраде комуналног отпада  

3.2.1 Смањење отпада на извору

За разлику од других опција у хијерархији управљања 
отпадом, редукција отпада није опција која се може ода-
брати у недостатку других. О редукцији се мора размишљати 
сваки пут када се доноси одлука о коришћењу ресурса. 
Редукција мора бити осмишљена у фази пројектовања, 
преко израде, паковања, до транспорта и пласмана про-
извода. Потрошачи такође треба да активно учествују у 
редукцији отпада куповином производа са мање амба-
лаже или куповином производа за вишеструку и дугорочну 
употребу. 

Влада Републике Србије биће покретач и главни про-
мотер политике смањења количине отпада. Смањење, тј. 
минимизација производње отпада представља стратешки 
циљ и захтева опсежну и дугорочну кампању, без обзира 
на то какви су концепт и опције управљања отпадом. То 
има основни стратешки значај и треба да буде повезано 
са свим врстама активности. Будући  да дате активности 
имају непосредан утицај на уштеду енергије и извора и 
смањење увоза сировина или финалних производа, што 
директно утиче на цене производа и трошкове живота, ово 
питање представља једно од кључних питања од нацио-
налног значаја. 

3.2.2 Поновна употреба

Неки производи су специфично дизајнирани да буду 
коришћени више пута. Увођењем прописа о амбалажи у ЕУ, 
постоји подстицај произвођачима да размотре примену 
амбалаже за вишеструку употребу. У другим случајевима, 
производи се могу прерадити за исте или сличне намене. 
Постоје добри разлози за поновно коришћење производа: 

 y Смањење трошкова за произвођаче и потрошаче;
 y Уштеде у енергији и сировинама; 
 y Смањење трошкова одлагања. 

У неким случајевима, систем поновне употребе произ-
вода се дуго користи у нашој земљи. Најчешћи случај је 
замена или кауција стаклених флаша приликом куповине 
разних врста течности (уља, алкохолних пића, минералне 
воде…). Ово су примери у свету где се такав систем поново 
примењује у истом или измењеном облику и последњих 
година има најширу могућу примену кроз модел који је 
представљен у Закону о амбалажи и амбалажном отпаду, 
којим се прописује да ће цена производа укључивати и 
трошкове управљања отпадом оног тренутка када произ-
вод, његови делови или амбалажа постану отпад. 
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3.2.3 Рециклажа

Практично је немогуће дати децидиран одговор на питање 
да ли је рециклажа значајнија у домену индустријског или 
комуналног отпада, будући да се и у једном и у другом 
случају остварују изузетно значајни технички, еколошки и 
економски ефекти. Свакако најзначајнији од њих су: дра-
стично смањење количина индустријског и комуналног 
отпада који се морају одложити на санитарне депоније, 
чиме се век коришћења депонија продужава, унапређује 
управљање депонијама, значајно успорава процес 
исцрпљивања природних ресурса, долази до уштеде 
енергије итд. Постоје бројни разлози за повећану упо-
требу отпада: 

 y Сазнање о ограниченим природним ресурсима и 
потреби рационалног коришћења онога чиме се 
располаже; 

 y Прописи о заштити животне средине дефинишу 
строже услове за одлагање отпада, па је неопходно да 
се рециклажом смањи обим отпада који се одлаже на 
депонију; 

 y Тешкоће при обезбеђењу локација за нове депоније 
указују на рециклажу као једну од могућности 
смањивања потреба за новим депонијама. 

Типични елементи система рециклаже када је реч о 
повраћају материјала и раздвајања корисног отпада су 
следећи:  

 y Раздвајање различитих елемената на месту 
настанка отпада – у домаћинствима, продавницама, 
институцијама, улици или у центрима где се прикупља 
отпад који се може рециклирати (примарна рециклажа);

 y Раздвајање елемената који се могу рециклирати из 
осталог отпада у постројењима за разврставање 
отпада; 

 y Припрема раздвојених материјала на тракама за 
балирање отпада (папир, пластика), пресовање (метал) 
или млевење (стакло, грађевински отпад).

3.2.4 Компостирање

Компостирање се дефинише као брзо, али делимично 
разлагање влажне, чврсте органске материје, отпада 
од хране, баштенског отпада, папира, картона и слично, 
помоћу аеробних микроорганизама и под контролисаним 
условима. Као производ добија се користан материјал, 
сличан хумусу, који нема непријатан мирис и који се може 
користити као средство за кондиционирање земљишта или 
као ђубриво. 

Предности су следеће: крајњи производ има извесну 
тржишну вредност, која треба да резултира враћањем 
извесног дела уложених средстава; простор који је потре-
бан за локацију постројења је релативно мали и цене 
транспорта нису тако велике. Са друге стране, оваква 
постројења могу захтевати и велика капитална улагања. 
Тржиште за добијени производ није увек осигурано, а 
и складиштење крајњег производа може бити проблем 
за произвођача. Квалитет компостираног производа је 
важан уколико за њега постоји тржиште. Искуства показују 
да иако се органски материјал са депоније може успешно 

трансформисати у компост, контаминација (посебно од 
честица стакла, метала и пластике) утиче да потенцијални 
потрошачи постају невољни да га користе. Зато се орган-
ски отпад за компостирање мора раздвајати на извору и 
пре одлагања на депонију. У принципу, компостирање се 
изводи у две фазе: 

 y Сакупљање и разврставање органских компоненти 
(кухињски отпад и баштенски отпад) за компостирање 
на пољима за компостирање или у посебним 
постројењима (најчешће регионалног типа);

 y Независно компостирање „у сопственом дво-
ришту“ кроз образовање и развој малих судова за 
компостирање. 

С обзиром на Директиву о депонијама ЕУ и забрану 
одлагања биоразградивог отпада на депоније, 
компостирање је добило на значају као алтернативна 
опција третмана биоразградивог отпада. 

3.2.5 Анаеробна дигестација

Разлагање органског дела чврстог отпада у гасове са 
високим уделом метана може се остварити путем анае-
робног разлагања или анаеробне ферментације у реак-
тору. После ферментације органског отпада издвојеног 
на извору, остатак ферментације (дигестат) се нормално 
третира аеробно до фазе компоста. На тај начин је коначни 
резултат ферментације отпада у већини случајева сличан 
аеробном компостирању. Процесом разлагања настају 
биогас, компост и вода. Отпадна вода која настаје у датом 
процесу се прерађује и један део може бити поново 
коришћен у истом процесу. 

Супстанце које настају овим процесом – биогас и компост, 
тј. третирани муљ имају добру енергетску вредност и могу 
бити коришћени у процесу спаљивања уз друге запаљиве 
компоненте отпада.  

3.2.6    Спаљивања/инсинерација отпада

Технологија спаљивања (инсинерације) отпада представља 
оксидацију запаљивих материјала присутних у отпаду. 
Инсинерација отпада се примењује ради смањивања 
запремине отпада, а енергија која се добија из процеса 
спаљивања може се искористити за добијање топлотне 
или електричне енергије. Међутим, економска оправда-
ност искоришћења енергије није увек прихватљива на први 
поглед и треба знати да су инвестициони и оперативни 
трошкови инсинератора у складу са прописима ЕУ високи, 
генерално много виши од трошкова одлагања отпада на 
санитарне депоније за комунални отпад. То значи да је 
инсинерација значајан и користан начин редукције отпада 
и дугорочно се могу избећи проблеми који прате одлагање 
отпада на депоније. 

Ради успостављања одрживог система управљања 
отпадом, инсинерација уз коришћење енергије треба 
да буде потпуни и интегрални део локалних и регио-
налних решења која треба развити у наредном периоду. 
Инсинерација отпада уз коришћење енергије мора бити 
разматрана у контексту интегралног приступа управљању 
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отпадом, које значи редукцију, поновну употребу и 
рециклажу. 

Када је инсинерација уз коришћење енергије 
најпрактичнија опција за животну средину, неопходно је 
размотрити могућност комбинованог добијања топлотне и 
електричне енергије ради повећања ефикасности процеса. 

3.2.7 Солидификација

Солидификација је термин који се користи за широк опсег 
третмана који мењају физичко-хемијске особине отпада 
са циљем да се учине погодним за одлагање на депонију. 
Солидификација се примењује за третман течног отпада 
и муља који садрже тешке метале и опасан отпад. Циљ 
солидификације је да се отпад претвори у облик у коме се 
његови делови имобилишу тако да не могу да се излију у 
околину. 

3.2.8 Одлагање отпада на депоније 

Постоје три врсте депонија за одлагање отпада:  
 y депоније за одлагање отпада који није опасан;
 y депоније за одлагање инертног отпада;
 y депоније за одлагање опасног отпада. 

Одређене врсте отпада се одлажу на депоније намењене 
за ту врсту отпада. Санитарне депоније се користе за 
одлагање инертног отпада или отпада који није опасан и 
оне представљају санитарно-технолошки уређен простор 
на којем се одлаже отпад који настаје као материјал 
на јавним површинама, у домаћинствима, у процесу 
производње, односно рада, у промету или употреби, који 
нема својства опасних материја и не може се прерађивати 
односно рационално користити као индустријска сировина 
или енергетско гориво. 

Депоније предвиђене за одлагање опасног отпада су 
уређене у складу са посебним техничким условима. 
Опасан отпад који се одлаже на таквим депонијама мора 
бити претходно третиран у складу са прописима. 

Санитарне депоније су неопходне у свакој изабраној 
опцији третмана, јер увек постоји један део отпада који се 
мора одложити депоновањем. 

3.3 Могућа решења на основу 
најбољих доступних 
технологија (Bеst available 
technologies - BAT)

Мора се приступити анализи могућих решења када је 
реч о избору најбоље технологије примењене у пракси 
узевши у обзир могућности и потребе будућих потро-
шача. Ова анализа има концептуални значај и у том 
смислу, приступ процењивања испитивањем неколико 
критеријума, од којих су неки раније дефинисани – 
могућност да се продужи животни век депоније „Дубоко“ 
економски показатељи, тачније износ инвестиција, 

трошкови одржавања, период за повраћај инвестиције 
итд., а неки од њих ће бити предмет даљих аналитичких 
разматрања – утицај на животну средину, специфичност 
организације, стручност и вештине особља, итд. 

3.3.1  Концепт „Без отпада“ (Тhe “Zero 
waste” Concept)

Овај приступ управљања отпадом добија све више след-
беника у европским земљама иако се он генерално може 
поредити са моделом „перпетуум мобиле“ у управљању 
отпадом. У суштини, он је пре свега заснован на актив-
ностима организација високог квалитета које практично 
немају слабих тачака. У хијерархији отпада, овај концепт 
има снажну подршку у еколошкој свести корисника, 
административним властима, управљачким структурама 
и социјалној одговорности компанија. Осим овога, цео 
програм има чврст ослонац у снажној медијској кампањи, 
бескомпромисном раду инспекције и комуналне полиције 
и блиској сарадњи са еколошки оријентисаним цивилним 
удружењима (НВО).  

Први и основни корак овог концепта односи се на 
избегавање настанка отпада. То укључује потпуно 
прилагођавање индустрије, малопродаје, администрације 
и грађана новим околностима; од производње потрошачке 
робе, комерцијалне мреже, административних система и 
система управљања, медијских активности, до набавке 
потрепштина за домаћинство и третмана отпада код куће. 
То такође подразумева и изузетно висок ниво друштве-
ног развоја, јер су трошкови управљања отпадом на овај 
начин веома високи. 

Неки експерименти који су спроведени у неколико немач-
ких градова истакли су чињеницу да људи у домаћинствима 
имају до 12 различитих судова и да постоји мала станица 
за сакупљање на километар од места настанка отпада, тако 
да се систем потврдио гломазним и тешко прихватљивим 
за становништво и захтевао је запослење великог броја 
људи, возила и машинерије.

Свакако да овај концепт сам носи високе трошкове 
сакупљања, складиштења и отклањања отпада, и у складу 
са „немачким моделом, пилот-пројекат“, грађани би 
плаћали накнаду за одлагање ђубрета које није класифико-
вано. У сложеном систему прорачуна укључен је и трошак 
за збрињавање неупотребљивог отпада, као и трошкови 
за одлагање отпада из домаћинстава који имају опасне 
супстанце итд. Иако пилот-пројекат није дао очекиване 
резултате, него доказао да таква гломазна организација 
има високе трошкове, искуство након извршене анализе 
примењено је само на одређене врсте отпада. Очеки-
вани циљеви организације управљања отпадом у оквиру 
овог концепта ипак су смањени на 5-10% компоненти 
отпада које не могу бити прерађене на други начин осим 
загревањем на високим температурама. 

3.3.2 Концепт прикупљања отпада без 
претходног разврставања

Овај најједноставнији концепт заснован је на принципу 
секундарног разврставања, па и ако се то не говори 
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експлицитно, он подразумева разврставање одређене 
(уобичајене) врсте отпада које обављају грађани на 
добровољној бази. Једноставну организацију сакупљања 
прати технолошки процес разврставања отпада по 
врстама, што се може организовати ручно или делимично 
аутоматски. Искуство је показало да чак и при употреби 
најмодернијих аутоматских машина мора да се организује 
визуелни надзор присутног особља над разврставањем.

У пракси, постоји један број развијених технолошких 
решења за разврставање отпада из укупне масе, али 
њихов недостатак је у томе што долази до прљања секун-
дарних сировина, чији су трошкови мањи јер захтевају 
претходни третман, док је издвојени органски материјал 
најпогоднији за термалну обраду.

Сложена технолошка опрема укључује и низ магнета, 
машине које сортирају органску од неорганске материје 
ради компостирања (air and ballistic separators) и покретну 
траку поред које стоје радници који разврставају одређене 
материјале. 

Преостали отпад, након разврставања, одлаже се под 
санитарно контролисаним условима. 

Стопа разврстаних секундарних материјала који су 
употребљиви у оквиру овог концепта ретко превазилази 
ниво од 50%.

3.3.3 Концепт употребе технологије 
за прераду отпада у секундарне 
производе у сврху термалне прераде  

Један број технолошких процедура развијен је ради 
бољег прилагођавања отпада будућој термалној преради. 
Најчешће се тиче израде малих брикета, који се праве 
од неупотребљивог дела органског отпада. Технологија 
позната као пелетирање укључује претходно разврставање 
чврстих материјала (метала, стакла, шљунак/крш итд.) и тај 
технолошки процес захтева млевење преосталог отпада, 
довођење специфичне влажности и производња брикета 
са особинама погодним за сагоревање у електранама 
(фабрике за производњу цемента, електране, итд.). 

Брикети који настају процесом пелетирања имају скромну 
енергетску вредност и могу да садрже један број 
штетних састојака, тако да се препоручује сагоревање у 
постројењима са дуплим или вишеструким сагоревањем, 
како би се избегла појава штетних гасова. Технолошки 
процес производње малих брикета сигурно има већи 
ефекат сагоревања као мешавина са другим горивима 
због ниске калоријске вредности.  

Брикети настали прерадом отпада – пелети за грејање 

3.3.4 Биолошко-механичка прерада 

Биолошко-механичка прерада отпада укључује разградњу 
органске материје под утицајем бактерија, микроба и 
инсеката. Производи који настају овом прерадом, биогас 
и компост, имају тржишну вредност и тржишну примену, 
јер гас може бити коришћен као енергија, било топлотна, 
било електрична, а прерађени органски садржај може 
бити коришћен у пољопривреди, рекултивацији оштећених 
површина и као гориво. У неким процесима, животињски 
отпад се додаје органској материји (пример Шведске). 
Свакако се подразумева да основа прераде органског 
отпада лежи у примарном разврставању, где се осим 

рециклаже потрошних материјала (метала, папира, пла-
стике, стакла) организује одвојено сакупљање органског 
отпада.

На овај начин се може прерађивати отпад који није 
претходно разврстан по категоријама. Тако, материјал 
који настаје као резултат није погодан за употребу у 
пољопривреди због нечистоће садржаја неорганског 
порекла (стакло, метал, пластика), који иако је физички 
одстрањен оставља штетне супстанце као што су остаци 
уља, детерџената, хемијских агенаса итд. У овом случају, 
технолошки процес у термалној обради, који захтева прет-
ходно одлагање минералних несагоривих материјала.  
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Најшире примењиван процес заснован на биолошко-
механичком третману је процес когенерације, који се 
успешно примењује у многим европским земљама. 
Постројења за когенерацију могу бити изграђена моду-
ларно и могу имати више опција за третман, у зависности 
од тога како је процес осмишљен: да производе топлотну 
енергију, електричну енергију или комбиновано.   

Остатак после третмана се може одложити под санитар-
ним и контролисаним условима. Процесом когенерације се 
обезбеђује да се (узевши у обзир примарно разврставање) 
70–80% укупне количине отпада преради на примерен 
начин и да се само 20–30% количине отпада одложи на 
депонију. 

Технолошки процес може подразумевати неки од ових кон-
цептуалних метода (производња пелета од сувог остатка) 
или директно сагоревање неупотребљивог садржаја 
отпада који не може бити рециклиран (мали удео у папир-
ном отпаду и пластици, жици, прљавом отпаду, остацима 
дрвета, текстила итд.). 

3.3.5 Друге процедуре за третман отпада 

Уколико желимо да имамо одржив систем управљања 
отпадом, потребно је да размотримо све опције за његов 
третман. Нове технологије, уколико су поуздане и конку-
рентне у поређењу са другим могућностима, такође могу 
бити увршћене у систем. Ове опције су махом увршћене 
у концепт производње енергије из отпада. Многе од 
њих имају потенцијал да произведу више енергије него 
када би се иста количина горива користила за директно 
сагоревање. Неке од тих могућности су следеће: 

 y Технологије термалне прераде:
 y Гасификација (производ је гас који се користи као 
гориво, водоник или синтетичка горива),

 y Термална деполимеризација (производ је синте-
тичка сирова нафта, која се касније може прерадити),

 y Пиролиза (производ је катран или био-уља и чађ),
 y Процес гасификације плазмом (ПГП) (производи 
се могу обогатити синтетичким гасом који садржи 
водоник и угљен-моноксид, употребљив за гориве 
ћелије, корисним силикатима и металним блоковима, 
солима и сумпору).

 y  Технологије које не подразумевају термалну прераду: 
 y Анаеробна дигестија (производ је биогас богат 
метаном),

 y Ферментација (примери су етанол, млечна киселина, 
водоник),

 y Механичко-биолошка прерада (МБТ) (може да 
укључује анаеробну дигестију или прераду отпада 
у биогориво).

гАСифиКАЦиЈА 

Гасификација је високотемпературни процес трет-
мана отпада у присуству ваздуха или водене паре ради 
добијања горивих гасова. Технологија је заснована на 
познатом процесу производње гаса из угља. Производ 
реакције је мешавина гасова. Гас добијен на овај начин 

може бити спаљиван или коришћен у постројењима за 
когенерацију. Због процеса који подразумевају високе 
температуре долази до претварања у муљ у облику стакла.  
Гасификација и даље није у широкој примени као процес 
обраде отпада јер гориво мора бити релативно хомогеног 
састава, што значи да је потребна претходна обрада кому-
налног отпада. 

ПирОЛиЗА  

Пиролиза је процес током којег долази до разлагања 
органског отпада на високој температури и у одсуству 
ваздуха. Током процеса, органска материја се претвара 
у ђубриво, а као резултат остају пиролитички гас, уље и 
чврста фаза богата угљеником. У складу са разликом у тем-
пературама под којима долази до пиролизе, могу се раз-
ликовати три могућности: 

 y ниска температура   до 500° C;
 y средња температура    од 500° C до 800° C
 y висока температура  више од 800° C.

Повећањем температуре расте удео пиролитичког гаса 
у производима насталим реакцијом, док се смањује удео 
чврстих и течних фаза. Пиролитички гас се обично спаљује. 
Димни гасови се користе за грејање или за производњу 
електричне енергије. 

ПЛАЗМА 

Плазма као алтернативни систем третмана отпада 
представља процес којим се енергија ослобађа електрич-
ним пражњењем у инертној атмосфери. Током овог процеса 
температура достиже ниво од 3.000 °C до 15.000 °C. 
Због овако високих температура долази до разлагања 
органских материја из отпада и топљења неорганских 
материјала. У фази када је материја у облику гаса долази 
до интензивног разлагања органских молекула којим се 
скоро потпуно елиминишу штетне емисије. То је такође 
главна предност процеса плазме. Неоргански материјали 
се претварају у стакло након топљења, тако да могу бити 
коришћени као додатак грађевинским материјалима или 
безбедно одстрањени. Овај систем је изузетно скуп, па се 
и даље веома ретко примењује. 

ОТПАД КАО гОриВО 

Неки индустријски процеси и постројења за производњу 
енергије раде под условима који дозвољавају коришћење 
отпада високе топлотне моћи уместо конвенционалног 
горива. Најчешћи пример је производња цемента, где 
високе температуре и дуго време задржавања обезбеђују 
потпуно сагоревање отпада. Типични отпад који се 
спаљује у овим процесима укључује комунални отпад, 
гуме и утрошене раствараче. Топлане у градовима које 
градове снабдевају топлотном енергијом такође могу бити 
значајна инфраструктура за сагоревање отпада. Комбино-
вана превенција и контрола загађења пружају могућности 
да се у технолошком процесу примарно гориво може заме-
нити отпадом. Директива ЕУ о спаљивању отпада такође 
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прописује дозвољене граничне вредности емисије за 
постројења која користе алтернативна горива. 

4. Техничка и економска анализа 
оправданости размотрених опција 

Из наведеног се могу извести следеће несумњиве 
чињенице:  

 y депоније у Србији имају веома ограничене капацитете, и
 y да би се смањиле количине отпада и продужио 

животни век депоније, потребно је рециклирати отпад 
укључујући његову органску компоненту. 

Такође је несумњиво да управљање отпадом мора бити 
организовано у складу са прописаним процедурама и 
критеријумима и на основу препорука датих у Националној 
стратегији управљања отпадом. 

Рационална организација управљања отпадом може се 
достићи увођењем принципа примарног разврставања или 
одвојеног прикупљања одређених врста отпада у обла-
стима његовог настанка. Изузетно индикативан пример за 
то јесте део регионалне депоније „Дубоко“, постројење 
за секундарно разврставање (које се тренутно гради), док 
се процес примарног разврставања одвија у општинама 
које учествују у регионалном систему, и тако долазимо до 
закључка да је животни век депонија у суштини заснован на: 

 y разврставању и преради компонената органског 
отпада, и 

 y разврставању малих делова комуналног отпада, који 
не могу бити рециклирани, али који могу бити термално 
прерађени.

Концепт регионалног система је заснован на изградњи 
трансфер-станица, где се наглашава само примарно 
разврставање материјала код којих је могућа рециклажа, 
док се друге врсте отпада превозе посебним превозним 

средствима на регионалну депонију. Ови материјали 
претходно пролазе кроз постројење за секундарно 
разврставање – центар за селекцију. 

Под тако пројектованим условима, ако се органски отпад 
користи за компостирање ради добијања компоста, било 
би потребно изградити посебно постројење, а изградња 
таквих димензија захтева велики отворени простор, који не 
постоји на локацији „Дубоко“. 

С обзиром на све специфичне разлоге и услове на локацији, 
једини разумни предлог је третман топлотом, тј. изградња 
постројења где би се органска компонента отпада могла 
користити за производњу енергије. У исто време, морамо 
бити свесни да постоје различити концепти, као што је већ 
напоменуто, који се у суштини могу свести на три најчешће 
примењена технолошка решења: 

 y инсинерација или сагоревање отпада, са или без прет-
ходне припреме,

 y когенерација или добијање енергије из отпада који је 
претходно прошао кроз прераду, и 

 y гасификација плазмом или сагоревање отпада на изу-
зетно високим температурама. 

4.1 Економски параметри 
Анализи економских параметара приступило се 
разматрањем искустава у земљама где је квалитет 
управљања отпадом достигао ниво организације који 
оптерећује крајњег корисника у најмањој мери. Као што 
ће бити приказано у анализи која следи (у наредним 
поглављима), структура трошкова је заснована на квали-
тету услуга, нивоу организације, трошковима изградње, 
трошковима одржавања, трошковима запошљавања, 
користима и финалном производу. Следећа табела 
показује трошкове одлагања отпада у неким од европских 
земаља:   

Трошкови одлагања отпада у неким од земаља ЕУ 

Накнада за збрињавање 
- Третман топлотом - €/t Улазна накнада

€/t

Данска Накнада за отпад достављен до пећи 
за спаљивање 

44 (без комбиноване употребе енергије) 
38 (са комбинованом употребом енергије)

50

Белгија Провизија за инсинерацију (са или 
без повраћаја енергије)

6,2 - 20 52-55 (у зависности од 
употребе депонијског гаса)

Француска Бесплатно - 9,14

Холандија Провизија за инсинерацију усвојена на нивоу 0 € 75 (за сагориви отпад  
који није опасан) 

12.5 2 (за несагориви  
опасни отпад)

Норвешка Основна и додатна накнада 9.93 - 29.80 39.75

Шведска Бесплатно - 31

Као што је могуће видети из претходне табеле, модели 
плаћања се разликују у економски најјачим земљама ЕУ. 
Међутим, најскупље је одлагање отпада на депонијама 

и то је најмање разуман облик управљања отпадом. 
Истовремено, без обзира на то што у свим тим земљама 
постоји развијен систем примарног раздвајања отпада 
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и рециклаже, многе од њих користе компостирање као 
начин прераде компоненти органског отпада. Наравно, 
накнада коју плаћа крајњи корисник за спаљивање отпада 
није мала. Међутим, она зависи од неколико фактора, као 
што је начин спаљивања, технологија спаљивања која 
се користи, количина и начин коришћења произведене 
енергије (топлотне и електричне), политичке одлуке јавних 
власти којом се субвенционишу постројења и трошкови 
за енергију који настају тим путем, а те субвенције имају 
охрабрујући ефекат на становништво итд. 

У сваком случају, управљање отпадом није друштвена 
категорија него бизнис, који има своје економске захтеве 
који се морају испунити, или из средстава крајњег потро-
шача или уз делимичну или потпуну подршку државе. 

4.2 Закључне напомене 
Уколико се пажљиво размотре, резултати SWOT (STRENGHS 
–WEAKNESSES – OPPORTUNITIES – THREATS (ПРЕДНО-
СТИ – МАНЕ – МОГУЋНОСТИ – ПРЕТЊЕ) анализе доводе 
до следећих закључака: 
1. Производња брикета и пелета из отпада није опција 

супротстављена инсинерацији и когенерацији, може 
бити организована у мањим градовима са мањим 
капацитетом и директно зависи од организације 
сакупљања отпада на локалном нивоу.

2. Инсинерација и когенерација су веома компатибилне 
процедуре, са сличним ефектима, али се разликују 
у смислу технологије, при чему когенерација 
представља унапређен и помало сложенији облик 
инсинерације.

3. Третман отпада у постројењу са плазмом је без 
сумње најпрефињенији систем, гледајући са техно-
лошке тачке гледишта, али има два велика недостатка: 

 y изузетно висок ниво инвестиција и дуг период 
отплате (и стога веома развијене и богате земље 
избегавају ову технологију) и

 y уништавање отпада који може бити рециклиран 
(супротно принципима одрживог развоја и очувања 
природних ресурса).

4. Економска моћ државе или њених законом пропи-
саних економских инструмената мора бити један од 
главних пратилаца будућег система. Осетљивост овог 
питања је веома велика: покрити трошкове постројења 
за одлагање отпада и пословања постројења уз 
истовремено постизање стимулативног ефекта на 
становништво. 

У тексту који следи, размотрићемо технологије и методе 
когенерације препоручљиве са техничко-економске 
тачке гледишта, након којег ћемо предложити најбоље 
решење када је реч о термалној обради отпада као меру 
делотворног и дугорочног управљања отпадом у регио-
налном систему које је предвидело ЈП ЕПС за пројекте у 
Крагујевцу и Ужицу. 

5. Технолошке карактеристике 
процеса претварања отпада у 
енергију  

5.1 Карактеристике комуналног 
чврстог отпада, садржај и 
карактеристике сагоревања 

Интерни садржај енергије комуналног отпада обеле-
жава се као „калоријска вредност“, што директно зависи 
од порекла отпада и његових компоненти. Калоријска 
вредност је важан показатељ код одређивања количине 
енергије која ће бити произведена и враћена у систем 
током процеса инсинерације/сагоревања. На пример, пла-
стика може бити заступљена и до 15% укупне количине 
отпада у густо насељеним урбаним срединама. То прак-
тично значи много већу калоријску вредност комуналног 
отпада по 1 МЈ/kg (типична калоријска вредност отпада 
је 10,6 МЈ/kg). С обзиром на то да калоријска вредност 
отпада зависи пре свега од његовог садржаја, у следећој 
табели приказана је уопштена анализа комуналног отпада, 
тј. његових репрезентативних елемената и њиховог односа 
када је реч о тежини. 

Анализа хемијског садржаја комуналног отпада 

Материјал % тежина

Угљеник 24

Водоник 3,2

Кисеоник 15,9

Азот 0,7

Сумпор 0,1

Вода 31,2

Хлор 0,7

Пепео и инертне супстанце 24,2

Нето калоријска вредност 10,6 MJ/kg

Хетерогена природа садржаја комуналног отпада допушта 
различите врсте термалног третмана, који се, по правилу, 
организују тек после разврставања материјала који се 
могу рециклирати. Постројења су осмишљена тако да буду 
у складу са захтевима корисника, а то, заузврат, одређује 
цену произведене енергије.

Запаљивост 

Имајући у виду наведене податке, спроведено је 
истраживање како би се пронашла равнотежа материјала 
који настаје инсинерацијом комуналног отпада. 
Истраживање је спроведено у условима сагоревања на 
отвореном, уз 100% спољашњег ваздуха, како би се 
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обезбедила висока ефикасност сагоревања. Резултати 
истраживања су представљени у следећој табели.

Равнотежа маса из инсинерације 1 kg чврстог 
комуналног отпада 

Материјал Количина (kg)

Улазни материјал

Чврсти комунални отпад 1,0

Суви ваздух 6,4

Укупни улазни материјал 7,4

излазни материјал

CO2 0,881

H2O 0,288

O2 0,738

N2 4,9

HCl 0,007

Пепео 0,242

Водена пара (из отпада) 0,312

Укупно (угрубо): 7,4

Енергетски еквивалент сагоревања 1 тоне чврстог кому-
налног отпада може бити изражен као количина енергије 
потребне за производњу: 

2,5 t паре, t= 400ºC, 40 bar 
или 

30 t вреле воде, t= 180-130ºC 
или 

500 kWh електричне енергије 

што одговара сагоревању 200 kg  нафте. 

Емисија угљен-диоксида 

У примени технологије за производњу енергије из отпада, 
скоро цео садржај угљеника у отпаду се ослобађа у атмос-
феру у облику угљен-диоксида, чак и у случајевима где је 
крајње сагоревање резултат пиролизе или гасификације. 
Комунални отпад садржи отприлике масу угљеника исту 
оној количини ослобођеног угљен-диоксида (27%). У 
случају одлагања, једна метричка тона комуналног отпада 
може да произведе отприлике 63  m3 метана помоћу анае-
робног разлагања биоразградивих компоненти отпада. 
Ова количина метана је двоструко већа од количине кри-
тичне вредности емисије 1 метричке тоне CО2 која настане 
сагоревањем. Иако се метан користи у неким земљама као 
извор енергије, критична емисија је и даље већа него она 
која настаје као резултат сагоревања (истраживање које је 
спроведено 1999. године у САД показало је да је емисија 
већа за 32%). Објашњење је једноставно: биоразгра-
диви отпад се углавном састоји од биомасе која потиче из 
биљака које користе угљен-диоксид током свог раста. Стога 
се биомаса користи као обновљиви извор енергије. Прео-
стали отпад, који углавном представљају пластика и течни 
деривати нафтне индустрије, сматра се необновљивим.

Проценат гасова који настају сагоревањем отпада 
представљен је у следећој табели. 

Материјал %

CO2 12,3

Неутрална H2O 8,37

Неутралан O2 10,3

Неутралан N2 68,4

Загађивачи 0,015

Укупно (угрубо) 100,00

Потребно је нагласити да отприлике 85% угљен-диоксида 
настаје у процесу сагоревања органских материјала, због 
чега горе дата табела приказује емисију CО2 за 500 kWh 
енергије по једној тони отпада. 

Поређење емисије CО2 у постројењу за 
комбиновану производњу и термоелектрани 

Термоелектране на угаљ 410 g/kWh топлотне енергије 
950 g/kWh електричне енергије 

Термоелектране на гас 226 g/kWh топлотне енергије  
525 g/kWh електричне енергије 

Комбиновани циклус – 
гасна турбина 

400 g/kWh електричне енергије 

Смањење CО2 емисије уз производњу електричне 
енергије из отпада у поређењу са: 

Угаљ 686 g/kWh електричне енергије

Гас 261 g/kWh електричне енергије

Комбиновани циклус – 
гасна турбина 

136 g/kWh електричне енергије

Уколико постројења подразумевају когенерацију, долази 
до смањења емисије фосилног угљеника чак до 76%. 

Одређивање фракција биомасе 

Европска радна група је развила неколико метода за 
одређивање садржаја биомасе у изворима енергије. Две 
почетне методе (CEN/TS 15440), са својим технолошким 
ограничењима подразумевале су ручно разврставање и 
селективно топљење. Првим методом користи се принцип 
терминологије радио-угљеника. Технологија подразумева 
метод за примену радиоактивног изотопа угљеника C14.  
Друга метода примењује метод равнотеже који је засно-
ван на најчешћем саставу комуналног отпада и методама 
математичке статистике, тј. прорачунима вероватноће. Тре-
нутно се овај метод користи у три пећи за сагоревање у 
Аустрији. 

Поређењем две методе дошло се до тачног односа, док 
су тестови који су обављени у Швајцарској показали да 
обе методе имају исте резултате. Угљеник C14 може да пре-
цизно одреди учешће фракција биомасе у комуналном 
отпаду, али ипак не може да одреди његову калоријску 
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вредност, што је важан предуслов за добијање „зелених“ 
сертификата, као што је програм Сертификата о обавези 
коришћења обновљивих извора (Renewable Obligation 
Certificate program) у Великој Британији. Сертификат се 
издаје на основу количине енергије произведене из 
биомасе. Други метод (равнотеже) укључује све доступне 
информације, као што су морфолошки садржај отпада, 
равнотежу између производње енергије из отпада и 
фосилних извора енергије, равнотежу између свеукупне 
органске и фосилне масе, стопу угљеника у отпадним 
материјалима итд. С обзиром на то да не захтева додатне 
мере, овај метод је лако применити. 

Одређивање фракције биомасе има кључни значај за 
одређивање енергетске вредности отпада. 

5.2 Енергетски потенцијал отпада 
Најзначајнији елемент енергетске процене отпада је 
одређивање његовог енергетског потенцијала. Након 
употребе, материјали губе доста својих оригиналних ква-
литета и могу бити коришћени за производњу артикала 
нижег квалитета или за мање захтевне сврхе (постају 
секундарне сировине). Када се отпад користи као извор 
енергије, таква ограничења не постоје. Једини услов је да 
се отпад користи у адекватним постројењима и да произ-
води сагоревања буду третирани на одговарајући начин. 
Компромис између процене отпада као извора енергије 
или секундарне сировине лежи у одређивању најбоље 
расположиве технологије (BAT - Best Available Technology).

Процена отпада као извора енергије има један број пред-
ности у поређењу са „класичном“ врстом третмана (реци-
клажа, одлагање итд.). Оне укључују следеће:  

 y Производњу енергије, чиме се доприноси очувању 
природних необновљивих или споро обновљивих 
извора; 

 y Мању количину отпада одложеног на депонијама;
 y Одстрањивање неупотребљивог остатка након 

разврставања отпада; 
 y Минималну количину одложеног отпада (резултати 

сагоревања са 10-15% садржаја пепела);
 y Беспрекорно пречишћавање отпада;
 y Детоксикацију органских полупроизвода. 

С друге стране, термални третман отпада има један број 
недостатака: 

 y употреба отпада у енергетске сврхе захтева скупа и 
технолошки сложена постројења; 

 y стална контрола отпада; 
 y потребно је стално мерење садржаја ради употребе 

мешовитог и комуналног отпада што увећава опера-
тивне трошкове;

 y третман штетних гасова ради смањења емисија (PCDD 
(полихровани дибензо-п-диоксини)/ PCPF (полихро-
вани дибензофурани)  

 y захтева прикладна постројења;
 y период повраћаја инвестиција је дуг. 

Прави потенцијал процене енергетске вредности отпада 
представљен је на слици на следећој страни. Складиштење 
отпада које укључује процену његове енергетске вред-
ности може бити раздвојено у три фазе: уређивање, 
трансформација и употреба. Примена одговарајућих фаза 
и одговарајућих технологија зависи од услова отпада и 
врсте процене, као и од захтеваног обрасца извештавања. 
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Могућности употребе отпада у енергетске сврхе 
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5.3 Енергетски отпад 
Енергетски отпад подразумева биолошки, синтетички и 
мешовити отпад). Ради детаљније процене могућности 

Врсте отпада које имају енергетску вредност  

5.3.1  Биомаса

У погледу употребе енергије, биомаса се може поделити у 
три основне групе: 

 y Биомаса погодна за спаљивање (сврха: производња 
термалне енергије за грејање, загревање 
воде за домаћинства и техничке воде, сушење 
пољопривредних производа и, као алтернатива, 
производња електричне енергије) што укључује фито-
масу (сламу), дрвени отпад (воћњаци и виногради, 
дрвеће у трајно зеленим подручјима, посебно у пла-
нинама и подручјима у долинама планина), такозване 
енергане, као ширак и кудеља итд.   

 y Биомаса погодна за производњу биоизвора енергије 
у облику метил-алкохола, компоненти биљних уља био-
дизела (уљана репица, житарице) или у облику биоал-
кохола као компоненте бензина (кукурузовина, жита-
рице, репа, кромпир). 

 y Биомаса погодна за производњу биогаса комбино-
ваном производњом термалне и електричне енергије 
когенерацијом (зелена биомаса, отпад из силоса, итд.).  

Доња табела показује списак годишње производње 
биомасе, која потиче из пољопривреде погодне за 
спаљивање и њен енергетски потенцијал на примеру 
Словачке.  

Врста биомасе Потенцијал годишње производње у 
енергетске сврхе (t)

Еквивалент у енергији 

TWh PJ

Слама 730.000 2,80 10,4

Кукурузовина 670.000 2,61 9,4

Репа 200.000 0,82 2,9

Сунцокрет 220.000 0,81 2,8

Дрвени отпад 210.000 0,90 3,1

Биомаса укупно 2.030.000 7,94 28,6

Извор: Званични подаци словачког министарства за 2006. годину 

Потенцијал биомасе из пољопривреде погодне за процену енергије 

употребе отпада у енергетске сврхе, приказаћемо пример 
Словачке због бројних сличности са Србијом.  
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Узевши теоретску количину енергије која настаје 
спаљивањем биомасе (28.6 PJ), 10–30% биомасе из 
пољопривреде се може користити као извор енергије (бали-
рана слама, брикети, пелети), а 10–20% за производњу 
енергије (топлотне енергије, електричне енергије).

Употребљиви потенцијал биомасе из шума (дендромаса) у 
Словачкој достиже годишњу вредност од 1,81 милион тона, 
што је еквивалент у енергији од 16,9 PJ . Након 2010. године, 
равнотежа доступне шумске дендромасе може реално бити 
повећана производњом енергије засноване на узгајању тзв. 
енергетских шума, у којима би расло дрвеће које брзо расте, 
као што су топола и врбе које имају кратак животни циклус 
(3–5). Сеча врхова дрвећа може се користити као нови, 
претходно некоришћени извор. Процењује се да 20-30% 
годишње производње танког дрвећа – неких 300.000–
900.000 m3  може бити коришћено. Искуство показује да се 
чишћењем и кресањем дрвећа, паркова, зелених површина 
у насеље ним местима и других врста зеленила може произ-
вести неких 300.000 тона на годишњем нивоу намењених 
производњи енергије. Потенцијал дендромасе ће до 2020. 
године порасти на отприлике 900.000 t годишње, и укупан 
потенцијал могућих извора енергије моћи ће да достигне 
цифру од 2.500.000 t годишње. Како би се испунили 
захтеви ЕУ Директиве 2003/30/ЕК о подстицајима за упо-
требу биоенергетских извора, Словачка мора да одреди 
100.000 хектара за садњу уљане репице, као сировине 
за производњу метил-алкохола који садржи биодизел. 
Планирана годишња производња биоенергената износи 
200.000 t са енергетским потенцијалом од 7,0 PЈ. Током 
тог процеса, произведе се неких 400.000 t отпада у облику 
биомасе, погодног за спаљивање или производњу биогаса. 
Енергетски потенцијал биомасе се процењује на отприлике 
8,4 PЈ. 

5.3.2  Биомаса из пољопривреде 

Један од облика за употребу отпада из пољопривреде у 
вези је са отпадом фитомасе. 

Неких 800.000 ha (област у Словачкој покривена житари-
цама) у просеку производи 4 t/ha житарица и исто толико 
сламе. Од целокупне количине, око ¼ се не може кори-
стити (бела слама). Влажност свеже сламе може да варира 
у зависности од климатских услова, од 40 до 80%. Пред-
ност употребе сламе лежи у релативно брзом процесу 
одстрањивања влаге, као и у технологијама за сакупљање, 
балирање и складиштење. Погодна влажност сламе која 
би се користила у енергетске сврхе износи до 20%. 

Друга сировина из отпада погодна за процену енер-
гетске вредности је слама уљане репице. Са отприлике 
40.000 ha земљишта, могуће је годишње произвести око 
2,5 PЈ енергије. За енергетску употребу су такође погодни 
кукурузовина, лан, сунцокрет, покошена трава, отпад из 
паркова, винограда и дестилерија.

5.3.3 Стајско ђубриво  

Сточарством се произведе велика количина биолошки 
активног материјала који се може користити за производњу 
биогаса. Из ђубрива који произведе једна крава дневно, 

може се произвести отприлике 16-25 МЈ термалне 
енергије или 4,5–7 kWh. Из ђубрива који произведе једна 
свиња дневно, количина енергије која се може произвести 
износи око 7 МЈ (око 2kWh), а из отпада који произведе 
стотину комада живине дневно, можемо произвести око 17 
МЈ енергије (неких 5 kWh). Стога, 200 крава има потенцијал 
од око 900 kWh, што представља 328.000 kWh годишње. 
Најделотворнији третман биогаса представља комбино-
вана производња термалне и електричне енергије у коге-
неративним постројењима. За годишњу производњу од 
1 PJ топлотне енергије, потребно је неких 3.000.000 m3 
биогаса, што значи 1.500.000 t ђубрива.

Први биореактор за анаеробну ферментацију измета у 
Словачкој обухватао је фарму од 1.300 свиња и 220.000 
комада живине (пуштен у рад 1996. године, на фарми под 
називом Батка, у близини места Нитра). Гас се користи у 
оквиру постројења са когенерацијом које се стоји из два 
блока на гас, укупне снаге 1.6 МW/год.

5.3.4  Пластичне масе

Пластичне масе су органска једињења која настају из уља 
и њихов отпад је извор енергије. Оне имају висок енергет-
ски потенцијал. Међутим, са тачке гледишта сагоревања, 
пластичне масе које садрже хлор (ПВЦ, полихлорин аро-
матична једињења, итд.) су проблематичне, јер се њиховим 
сагоревањем испуштају хлор и друге токсичне супстанце. Као 
резултат тога, инсинерација пластичних маса се организује у 
посебним постројењима уз строгу контролу емисија.  

5.3.5  Муљ из постројења за третман 
отпадних вода  

Муљ који настаје као остатак приликом третмана 
коришћених (отпадних) вода има енергетску вредност. 
За комуналне индустријске отпадне воде користe се раз-
личити третмани. Индустријске отпадне воде су посебно 
важне за производњу енергије, јер могу садржати разли-
чите опасне материје у концентрацијама које су опасне по 
животну средину. 

Могућности за третман муља су биле окренуте његовој упо-
треби у енергетске сврхе. Студије су разматрале шест разли-
читих технолошких процедура. Критеријум за изналажење 
најбољег решења био је тај да током инсинерације муља 
емисија опасних гасова не пређе дозвољену границу, а да 
се сачува енергетска вредност муља. 

Најбоља технолошка процедура подразумева посте-
пено смањивање влаге у муљу, његово прочишћење и 
стабилизација. Додавањем суве струготине, смањује се 
влажност прерађене мешавине и у исто време регулише 
емисија гасова. Пелетирање мешавине даље смањује ниво 
влажности и стабилизује термалне и механичке особине 
насталог извора енергије. Након третмана, пелети чак губе 
и свој карактеристичан непријатан мирис. 

Истраживањима су тестирани различити удели струготине 
и муља у сагоривој мешавини: 100% муља, 75% муља: 
25% струготине, 50% муља: 50% струготине и 25% 
муља: 75% струготине.
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Резултати мерења калоријске вредности показују да 
калоријска вредност сувог муља износи 12 МЈ/kg, као и 
да калоријска вредност расте са растом удела струготине 
у мешавини. Уз однос 25% муља према 75% струготине, 
произведе се 18 МЈ/kg уз степен влажности од 18-20%. 
Алтернативно гориво које настаје овим третманом се тер-
мално прерађује на температурама од 1100ºC.

5.3.6  Отпад као алтернативно гориво 

Производња алтернативних извора енергије из отпада је 
релативно добро позната технологија, која се најчешће 
користи у пећима за цемент. Технолошка процедура 
углавном укључује млевење отпада који се затим меша у 
одговарајућим пропорцијама заједно са главним сагори-
вим материјалима. 

Величина честице прерађеног отпада не прелази 1 cm. 
Како би се направила запаљива мешавина, користе се 
индустријски опасни отпад, отпадна уља, емулзије, остаци 
уља и остаци дестилације. Запаљиви материјали укључују 
гуме са отпада, пластику, пластичну амбалажу, отпад из 
хемијске индустрије, фармације, ципеле, кожа и остаци 
текстилне производње, струготина/пиљевина која настаје 
прерадом дрвета, итд. Мешавина која настаје, која има 
одговарајућу конзистентност – алтернативно гориво – 
користи се за производњу цемента. 

У производњи термалне енергије из алтернативних горива, 
0,5 PJ замењује око 20.000 t битуменског угља.

5.4  КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА 
Алтернативна горива се класификују по својим компо-
нентама органског отпада као „млада горива“ – горива 
која имају ограничену густину енергетског протока. У 
поређењу са класичним „старим“ – фосилним горивима 
(угаљ, земни гас, нафта), ова горива имају ниску калоријску 
вредност. Стога она подразумевају дужи период повраћаја 
инвестиција. Из дугорочне перспективе, може се рачунати 
на алтернативна горива као изворе енергије, која ће у 
будућности делимично заменити конвенционалне начине 
производње енергије. 

Један важан фактор у употреби алтернативних горива 
су домаћи захтеви и услови (постојање и потенцијал 
стварања дистрибутивних мрежа). 

Предмет квантитативне анализе је процена отпада насу-
прот правом енергетском еквиваленту. Захтеви који се 

тичу животне средине и економски параметри такође 
морају бити сагледани.

Значај датих критеријума разликује се у сваком 
појединачном случају. У неким примерима, онај који 
прерађује отпад може да га набави бесплатно или да буде 
у плусу (процена субвенционисаних случајева).

Имајући у виду релативно широк спектар фактора који 
могу утицати на изводљивост употребе одређене врсте 
отпада као енергије, потребно је развити „индивидуални 
приступ“, како би се проценили сви фактори важни за 
предложено техничко решење. Коначна одлука се доноси 
тек након израде студије предизводљивости и студије 
изводљивости. 

5.4.2  Становиште животне средине

Када се отпад користи за производњу енергије, морају се 
испунити основни захтеви у погледу  животне средине. 
Инсинерација отпада је хемијска реакција током које саго-
риве компоненте извора енергије реагују са кисеоником, 
ослобађајући реакцијску топлоту. Процес сагоревања 
може се раздвојити у четири фазе: 

 y Загревање и сушење,
 y Термална разградња,
 y Сагоревање нестабилних компоненти,
 y Сагоревање чврстих компоненти.

Укратко речено, процес производње енергије из отпада 
може се описати на следећи начин: на почетку процеса, 
отпад се загрева и суши. Када достигне температуру од 
око 150ºС, неке компоненте пређу у гасовито стање и 
долази до постепене термалне разградње већине неста-
билних компоненти (хемицелулозе, целулозе, лигнина). 
На темпертурама од 200-270ºС, настаје главни произ-
вод пиролизе целулозе - левоглукосан, као и један број 
других нестабилних компоненти које горе на 225-250ºС и 
сагоревају у гасној фази у присуству секундарног ваздуха. 
Након отпуштања распршене запаљиве масе, на темпера-
тури од 600ºС, сагорева се дрвени угаљ.

Из перспективе норми у погледу емисије, важне супстанце 
су CxHy, CO, CCl, SO2, NOx и прашина. Само CO и  NOx могу се 
регулисати примарним мерама. Угљоводоници осликавају 
количину органског угљеника у изворима енергије. На 
пример, дрво садржи више водоника него било који други 
извор енергије и његовим сагоревањем настаје више 
угљоводоника. Сагоревање квалитетног сувог дрвета и 
дрвених брикета смањује количину угљоводоника.

Специфична вредност количине угљоводоника (по јединици тежине и јединици калоријске вредности)

Гориво Дрво (велико) Дрвени чипс Лигнит Мрки угаљ Антрацит Кокс

CxHy  (g/kg) 10,9 - 37,3 11,6 - 26,6 2,5 6,8 5,0 2,9

CxHy (mg/MJ) 580 - 2180 610 - 1410 80 330 150 95

У смислу концентрације оксида угљеника (СО2), они 
зависе од присуства примарног и секундарног ваздуха 
у просторији за сагоревање, као и од влажности извора 

енергије. Ипак, чињеница је да би иста количина СО2 била 
испуштена у атмосферу у процесу анаеробне разградње 
биомасе, међутим током дужег временског периода. 
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Компаративне вредности емисије NОx за различите врсте горива 

Гориво Дрво Природни гас Пропан-бутан Синтетички гас Мрки угаљ 

NOx (mg/MJ) 30 – 120 48 48 76 220

Следећа табела показује количину пепела за разли-
чите врсте горива. Као што се види из доње табеле, ниво 
остатка пепела након спаљивања биомасе је далеко нижи 

у поређењу са сагоревањем угља, који представља кла-
сично фосилно гориво. Наравно, лож уље нема остатак у 
облику пепела.  

Проценат пепела код различитих материјала 

Материјал Угаљ Синтетички гас Дрвени брикети Брикети од коре

Количина пепела 7 – 20 % 0 % 0,4 - 1 % 1 -2 %

5.4.3   Економска становишта

Економски показатељи су важан елемент сваког пројекта 
– могућност производње, повраћај инвестиција, трош-
кови производње, итд. Ради поређења трошкова на овом 
нивоу, важан критеријум је цена по јединици енергије. 
Пример који је Словачка развила у периоду 2001–2003. 
година може бити примењен у нашим садашњим усло-
вима. Они су поредили трошкове просечне годишње 
потрошње енергије за једно домаћинство са просечним 
бројем чланова или за стан од 100 m2 и та потрошња 
достиже ниво од 28.000 kWh или 100.8 GЈ. Анализе су 
показале да је најјефтиније користити пропан-бутан, док је, 
међутим, цена по јединици била највиша. Најбоље вредно-
сти са енергетског аспекта процене трошкова по јединици 

показала је употреба дрвета, угља и дрвених брикета, као и 
необновљив или споро обновљив извор енергије уколико 
се биомаса уврсти у отпад као извор енергије у великом 
обиму. Употреба мешовитог отпада је на самој граници 
изводљивости јер директно зависи од политике цена про-
изведене енергије. 

Чињеница је да цене фосилних горива стално расту и да 
се њихове природне резерве смањују. Када је реч о упо-
треби отпадних материјала као извора енергије, цене по 
јединици произведене енергије су можда високе, али, 
ипак, та разлика бледи када се упореде са трошковима 
прикупљања и субвенцијама владе, и пун стратешки значај 
коришћења отпада је у чињеници да тиме долази до 
очувања природних ресурса. 

Органски отпад или биомаса, такође се сматрају погодним 
извором енергије из перспективе концентрације угљен-
-моноксида, јер количина угљен-моноксида која настаје 
сагоревањем биомасе одговара тежини количине те суп-
станце у процесу асимилације.

Дрво садржи минимум 0.2% азота везаног у амино-
киселине, чиме се стварају опасни оксиди азота (NОx). 
Смањење оксидације азота под високим температу-
рама достиже се поновном циркулацијом у комори за 
сагоревање. 
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4.4.4 ВЕЛИКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

ХЕ „Горња Дрина“
Река Дрина представља најзначајнији неискоришћени 
хидропотенцијал у региону. Површина слива износи 
19.570 km2, а просечне падавине су око 1.100 mm. 
Одликује се изузетно неравномерним водним режимом, 
минимални протицаји су и преко 200 пута мањи од мак-
сималних у току године. Просечан годишњи протицај на 
изворишту је 157 m3/s, a на ушћу 425 m3/s. На дужини 
тока од 346 km има око 357 метара пада. 

На Дрини су изграђене ХЕ и РХЕ „Бајина Башта“, ХЕ „Више-
град“ и ХЕ „Зворник“, чиме је искоришћено око 130 метара 
пада, или мање од 40 процената.

Неизграђени потенцијал на Дрини може се поделити на 
горњу Дрину - део неискоришћеног потенцијала узводно 
од ХЕ „Вишеград“, средњу Дрину - потенцијал између ХЕ 
„Бајина Башта“ и ХЕ „Зворник“ и доњу Дрину - потенцијал 
низводно од ХЕ „Зворник“.

Основни технички параметри хидропостројења на горњој 
Дрини дати су у следећој табели:

ХЕ Vkor (hm3) Ni (MW) Esr (GWh/g)

Укупно 54,4 237,9 797,3

Вредност пројекта

Према инвестиционо-техничкој документацији, инвести-
циона вредност све четири хидроелектране процењена је 
на 435 милиона евра. 

Статус пројекта

С обзиром на урађену документацију, извесно је да је за 
хидропостројења на горњој Дрини потребно наставити 
активности на њиховој реализацији. Очекује се да би прва 
од наведених хидроелектрана могла да уђе у погон 2015. 
године. 

У току је израда техничке документације, идејних пројеката 
са студијама изводљивости за сва четири предвиђена 
хидропостројења на горњој Дрини, после чега ће се 
донети инвестиционе одлуке, направити конструкција 
финансирања хидроелектрана и кренути с њиховом 
реализацијом.
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РХЕ „Бистрица“
Један од свакако најатрактивнијих нових хидроенергет-
ских објеката је реверзибилна хидроелектрана „Бистрица“ 
снаге 680 MW, у близини постојеће ХЕ „Бистрица“. Горњи 
базен РХЕ „Бистрица“ је новопројектована акумулација 
Клак на Увцу, непосредно низводно од акумулације 
Радојња, чија je енергетска вредност око 60 GWh, док је 
доњи базен постојећа акумулација ХЕ „Потпећ“. Енергетски 

потенцијал и улога РХЕ „Бистрица“ нарочито су важни 
на регионалном тржишту енергије, тим пре што постоје 
узводне акумулације на реци Увац (Кокин Брод и Увац) 
чије би регулисане воде могле да се користе за вршни рад, 
заједно са постојећом ХЕ „Бистрица“, чија је инсталисана 
снага 104 MW.

Основне карактеристике РХЕ „Бистрица“ су:

Тип електране реверзибилна

Кота нормалног успора 812 m н.в.

Корисна запремина акумулације 80х106 m3

Кота доње воде 430 – 436 m н.в.

Тип и број агрегата једностепена пумпа-турбина х 4

Проток по агрегату 42/54 m3/s

Напор/пад 397/381 m

Номинална снага мотор/генератор 180/180 MVA

Инсталисана снага 680 MW

cos φ 1,0 / 0,95

Вредност пројекта

Од 1973. до 1980. године, уз истражне радове, рађена је 
и пројектна документација. За брану Клак, урађен је главни 
грађевински пројекат. Према анализи оправданости, вред-
ност укупне инвестиције је 553 милиона евра, односно 
813.000 €/MW.

Статус пројекта

У току је финализација анализе оправданости за 
РХЕ „Бистрица“, у оквиру које је извршена процена 
инвестиција за техничко решење дефинисано идејним 

пројектом. Изградња постројења трајала би шест година. 
Показатељ специфичних инвестиција од 813.000 €/MW 
показује да се ради о атрактивном обновљивом енергет-
ском извору, који може да доприноси сигурности система 
и да има значајну улогу у регионалном тржишту елек-
тричне енергије. Такође, ова ХЕ побољшала би квалитет 
постојећег система „Дринско-Лимских ХЕ“.

Начин реализације: сопствена средства / кредит

Планирани почетак изградње: 2015. година

       Локација будуће РХЕ „Бистрица“
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ХЕ на средњој Дрини
Потес средње Дрине, водотока између постојеће ХЕ 
„Бајина Башта“ и ХЕ „Зворник“, такође је енергетски атрак-
тиван, па су се ХЕ на овом делу Дрини нашле у просторно-
планској документацији Републике Србије и Републике 
Српске, односно Босне и Херцеговине, посебно у условима 
изграђености узводних акумулација у сливу Дрине (ХЕ и 
РХЕ „Бајина Башта“, ХЕ „Вишеград“, ХЕ „Пива“, „Дринско-
Лимске ХЕ“) и планираних акумулација на Лиму и горњој 
Дрини у скоријој будућности. 

Просторно-плански аспект овог потеса реке Дрине са 
приобаљем, нарочито његова изграђеност, условљавају 
планирање и техничку разраду каскадних ХЕ, којима би се 
користио овај обновљиви извор енергије, уз поштовање 
заштите приобалног подручја, које је већ заузето другим 
привредним гранама, као што су насеља, индустријски 

и туристички објекти и култивисане пољопривредне 
површине. 

У току су ревизија и усвајање Идејног решења и прет-
ходне студије изводљивости хидроелектрана на средњој 
Дрини, у оквиру којих је разматрано више варијанти, чији је 
основни циљ оптимално искоришћење хидропотенцијала, 
уз уважавање услова коришћења других добара која се 
налазе у зони њиховог утицаја.

Према резултатима Идејног решења и претходне студије 
изводљивости, хидропотенцијал средње Дрине може се 
оптимално искористити трима прибранским хидроелектра-
нама. На овај начин би се искористило 60 од укупно 63 
метра пада. 

Основни технички параметри ХЕ на средњој Дрини дати су 
у наредној табели:

ХЕ Ni (MW) Esr (GWh/g)

Укупно 321,0 1.197,0

Вредност пројекта 

Према техничкој документацији, која је рађена у 2010. 
години, инвестициона вредност трију предложених хидро-
електрана процењена је на 819 милиона евра. 

Статус пројекта

С обзиром на ниво урађене техничке документације, 
избору услова за оптимално коришћење хидропотенцијала 

средње Дрине биће посвећена нарочита пажња у наред-
ним корацима израде документације. Реализација ових 
објеката очекује се после изградње узводних степеница.

Начин реализације: стратешки партнeр / кредит
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ХЕ на Ибру
Река Ибар, десна и најзначајнија притока Западне Мораве, 
доноси јој просечно више од 53% количине воде, што је 
око 25% просечних вода Велике Мораве. 

У до сада урађеној техничкој документацији, која 
своју потврду има и у усвојеним планским актима 

Републике Србије, препозната је могућност коришћења 
хидропотенцијала реке Ибар од Рашке до Краљева 
изградњом 10 прибранских хидроелектрана у низу. 
Морфологија речне долине, њена заузетост другим инфра-
структурним објектима, а нарочито железничка пруга, били 
су незаобилазни фактор приликом одређивања начина 
коришћења овог хидропотенцијала. 

ХЕ Qi (m
3/s) Ni (MW) Esr (GWh/g)

Укупно 100,0 103,0 418,6

Разрада Генералног пројекта, у идејном пројекту, указује 
на могућност повећања инсталисаности ових ХЕ, што би за 
резултат имало боље искоришћење потенцијала.

Вредност пројекта 

Према Генералном пројекту из 2010. године, инвестици-
она вредност ових 10 ХЕ је 284,1 милион евра. 

Статус пројекта 

Досадашња теренска истраживања и пројектовање које 
је у току (идејни пројекат) указују на чињеницу да нема 

изненађења која би могла да проузрокују значајније 
повећање инвестиција, па се ХЕ на Ибру могу сматрати 
атрактивним пројектним решењем. 

Начин реализације: стратешки партнeр / кредит.

Планирани почетак изградње: 2014. година.

У току 2010. године урађен је Генерални пројекат и прет-
ходна студија оправданости коришћења хидропотенцијала 
Ибра од Рашке до Краљева, чији је резултат 10 прибран-
ских ХЕ у каскади. У току је израда следеће фазе тех-
ничке документације, идејног пројекта, у оквиру којег је 

предвиђено извођење одговарајућих теренских истраж-
них радова. 

Основни технички параметри ХЕ на Ибру, као показатељи 
из Генералног пројекта, приказани су у следећој табели:
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ХЕ на Великој Морави
Река Велика Морава, чији је слив преко 37.000 km2 има 
просечан проток више од 230 m3/s. Водоток има дужину 
од око 182 km, на којој савладава пад од 62 метра. Око 
20 km тока, деоница низводно од Љубичевског моста, река 
је под успором ХЕ „Ђердап 1“, што значи да је низводних  
5 m пада хидроенергетски искоришћено. 

Према планској документацији Србије, долина Велике 
Мораве представља појас интензивног развоја, где су 
значајне саобраћајнице и железница, гасовод, насеља, 
велике пољопривредне површине, костолачки угљени 
басен и други привредни објекти. Долином Велике 
Мораве је предвиђена траса гасовода Јужни ток, као и 
пловни пут. 

Све ово указује на комплексност коришћења хидроенер-
гетског потенцијала Велике Мораве, који је студиран у 
више наврата током претходних деценија, а да до сада 
није изграђен ниједан хидроенергетски објекат. Једино је 
подигнут Праг на Морави, код Термоелектране „Морава“, 
једног од огранака ПД ТЕ „Никола Тесла“, и то за потребе 
система расхладне воде термоелектране.

Досадашња истраживања и пројектовања указују на 
могућност коришћења вода Велике Мораве у енергетске 
сврхе изградњом више прибранских ХЕ у каскади.

У току 2010. године урађен је Генерални пројекат ХЕ на 
Великој Морави, у склопу интегралног коришћења рас-
положивих вода реке Велике Мораве, а основни технички 
параметри ХЕ приказани су у наредној табели.

ХЕ Qi (m
3/s) Ni (MW) Esr (GWh/g)

Укупно 375,0 181,7 714,2

Вредност пројекта

Према поменутој техничкој документацији, инвестициона 
вредност ових пет ХЕ у каскади процењена је на 352 
милиона евра. Период изградње система ХЕ на Великој 
Морави процењен је на пет година.

Статус пројекта

С обзиром на урађену документацију, њен ниво, коришћене 
подлоге и комплексност пројектованог простора, с једне, 
и развојни замајац који привреди Србије може да да 
изградња ХЕ на Великој Морави, с друге стране, пројекту 
изградње ХЕ на Великој Морави посвећује се дужна пажња. 

Због тога се наставља са израдом следећих, виших фаза 
техничке документације, са детаљнијим и нивоу пројектне 
документације примереним улазним подацима и подло-
гама. То се, пре свега, односи на детаљније топографске 
подлоге, геотехничке, инжењерско-геолошке и хидроге-
лошке истражне радове, на основу којих би се могли са 
довољном сигурношћу проценити инвестициона улагања 
у неопходне хидротехничке и хидроенергетске објекте на 
Великој Морави.

Начин реализације: стратешки партнeр / кредит
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РХЕ „Ђердап 3“
Основна концепција изградње РХЕ „Ђердап 3“ заснива се 
на коришћењу постојеће акумулације ХЕ „Ђердап 1“, као 
доњег базена, и формирању горњег базена у долини река 
Песаче (I и II фаза) и Бродице (III и IV фаза изградње). Пад 
постројења је око 400 метара, а избором локације пре-
градног профила бране Песача и машинске зграде РХЕ на 
десној обали Дунава омогућен је релативно кратак довод 
(∑L/H = 6,8), што ову РХЕ чини економски повољним 
решењем. 

С обзиром на занемарљив сопствени доток у горње 
базене, сва енергија се добија од воде испумпане из 
доњег базена, а економичност постројења се заснива 
на разлици цене вршне и базне енергије. Истичу се 
повољни морфолошко-топографски и геолошки услови за 
формирање горњег базена укупне корисне запремине од 
oкo 578 hm3 (акумулација Песача 32,5 hm3, акумулација 
Бродица 545 hm3).

Идејним пројектом, рађеним 1973. године, предвиђена је 
фазна изградња, и то:

 y Фаза I: Изградња бране Песача корисне запремине 
18,5 hm3, доводног тунела дужине 1.915 m, водо-
стана, челичног цевовода дужине 664 m и машинске 
зграде са два агрегата (пумпе/турбине), инсталисане 
снаге од 2 × 300 = 600 MW. 

 y Фаза II: Надвишење бране Песача за 20 m да би се обе-
збедила додатна запремина од 14,0 hm3 и изградња 
још два агрегата и довода истих карактеристика као у 
првој фази.

 y Фаза III подразумева изградњу још једног сета довода 
са два агрегата и ново надвишење акумулације Песача 
за додатних 37,5 hm3 корисног акумулационог про-
стора, а као алтернатива је разматрана изградња 
бране Бродица, чије су акумулационе могућности 
око 545 hm3, чиме се отвара могућност изградње 
и следеће IV фазе, односно нових 600 MW. Базени 
Песача и Бродица би радили на принципу спојених 
судова и били би повезани везним тунелом дужине 
око осам km. Енергетска вредност ових акумулација би 
износила око 460 GWh и имала би сезонски значај. 

Документацијом из 1973. године обухваћене су I и II фаза, 
а 1990. године  дефинисана је РХЕ „Ђердап 3“ са браном 
Бродица, и то на нивоу идејног решења (генералног 
пројекта). 

Статус пројекта

У анализи оправданости, рађеној 2010. године, извршена 
је актуелизација инвестиционе вредности за техничко 
решење из идејног пројекта и она износи око 400 милиона 
евра. Изградња постројења трајала би четири године. 
Показатељ специфичних инвестиција од 670.000 €/MW 
показује да је реч о атрактивном обновљивом енергет-
ском извору, који доприноси сигурности система и може 
да има значајну улогу у регионалном тржишту електричне 
енергије.

Начин реализације: стратешки партнер / кредит

Планирани почетак изградње: 2015. година
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Увод
„Паметна“ мрежа је, једноставно речено, електроенергет-
ска мрежа која омогућава праћење и контролу коришћења 
енергије у реалном времену, како би се спречила 
преоптерећења система у време вршне потрошње.

Ова модернизација подразумева увођење напредних 
комуникационих мрежа, које омогућавају снабдевачима 
енергије да проактивно прате и управљају потрошњом 
енергије, чак и да у великој мери аутоматизују процес. 
Тек када се уведе ова врста мреже између електране и 
крајњег корисника – домаћинства, предузећа или јавне 
институције, електропривредно предузеће има праву 
могућност да повећа број услуга које пружа и на тај начин 
оствари додатни приход, као и да пружи већи степен 
подршке својој заједници, под условом да је ова мрежа 
изграђена уз употребу праве инфраструктуре.

Главни покретачи новог 
флексибилног електро-
енергетског система
Модернизација електроенергетског система Европе је од 
превасходног значаја за достизање амбиција европске 
енергетске политике. Европска електропривреда играће 
кључну улогу у пружању подршке овим амбицијама. Европ-
ска унија дефинисала је три циља за 2020. годину: смањење 
емисије CO2 за 20%, повећање учешћа обновљивих извора 
енергије (ОИЕ) у општој потрошњи енергије за 20%, и 
повећање енергетске ефикасности за 20%.

Све веће учешће варијабилних ОиЕ представљаће 
изазов за стабилност електроенергетског система, сигур-
ност и поузданост. У неколико региона Европе, већ данас 
се осећају ови изазови. Очекује се да ће до 2020. године 
дисконтинуални ОИЕ као што је енергија ветра и соларна 
енергија имати учешће од 17% у укупној потрошњи елек-
тричне енергије Европске уније. Са једне стране, ова цифра 
укључује обновљиве изворе енергије великог обима као 
што су фарме ветрогенератора на мору за чији развој ће 
бити потребна значајна улагања у преносну мрежу. Са 
друге стране, дистрибутивне мреже мораће да буду у 
могућности да прихвате енергију из све већег броја малих 
извора. На пример, у Француској, варијабилни ОИЕ снаге 
900 MW већ су прикључени на дистрибутивну мрежу; у 
Немачкој ова цифра износи неких 50 GW.

У исто време, електрификација саобраћаја треба 
даље да помогне у декарбонизацији привреде. Да би се 

4.5 „Паметна“ мрежа

постигао значајан степен коришћења електричних возила 
до 2050. године, учешће електричних возила до 2020. 
године мора износити 10%. Ова возила ће се пунити преко 
електроенергетског система. Заједно са електрификацијом 
грејања и хлађења, она ће даље допринети пројектованом 
расту потрошње електричне енергије. На основу тога се 
може видети да претпоставка о томе да потрошња елек-
тричне енергије диктира и количину произведене елек-
тричне енергије више не важи. Енергија неће само тећи у 
једном правцу, односно од електроенергетског система ка 
потрошачима, већ у све већој мери од потрошача ка елек-
троенергетском систему.

Укључивање купаца
Традиционално решење за предстојеће изазове обухвата 
изградњу додатних дистрибутивних водова и побољшање 
капацитета флексибилних извора производње у сврху 
балансирања, да би се избегло загушење када варијабилни 
ОИЕ буду у пуном производном капацитету. Имајући у виду 
чињеницу да тренутно недостатак прихватања јавности 
спречава  изградњу нових енергетских водова у Европи, 
такав систем такође не би био довољно искоришћен када 
је мала производња варијабилних ОИЕ. На пример, ветро-
електране производе електричну енергију само око 20 до 
40% времена. За фотоволтаичне електране цифра је око 
10–20%.

Да би се постигла ова флексибилност, потребно је 
активно учешће потрошача. То ће бити могуће само ако 
малопродајне цене електричне енергије и мрежне тарифе 
одражавају стварну ситуацију на тржишту и у мрежи. 
И потрошачи и малопродајно тржиште морају да имају 
више разумевања и да оптимизују коришћење електричне 
енергије да би сви имали користи.  Малопродајна тржишта 
која добро функционишу треба да се повећају, што ће 
омогућити снабдевачима да испоручују конкурентне, ино-
вативне и одрживе производе потрошачима.

Императив је повећање флексибилности система и 
увођење нових комерцијалних услуга. Али, то ће једино 
бити могуће ако оператори дистрибутивног система 
(ОДС) на располагању имају системске информације 
у реалном времену, које ће им омогућити безбедно 
управљање мрежом и динамично управљање дистрибуи-
раном производњом и потрошњом. Не само електрична 
енергија, већ и информације треба да теку у оба смера. Да 
би се постигли ови циљеви повезани са енергетском и кли-
матском политиком, Европи су потребне интелигентније 
средње и ниско напонске мреже до 2020. године – такоз-
ване паметне мреже.
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ОДС имају кључну улогу у 
развоју напредних мрежа
Напредне мреже подразумевају велику културалну 
промену у погледу дистрибуције електричне енергије, од 
питања дугорочног планирања мреже до функционисања 
мреже у реалном времену. ОДС, који су тренутно одго-
ворни за пренос електричне енергије од преносног 
система до потрошача (без снабдевања), биће основа 
новог, интелигентног електроенергетског система. Све 
више ће ићи ван традиционалних улога „изградње и 
повезивања“ до „повезивања и управљања“, и омогућиће 
произвођачима, снадбевачима услугама и потрошачима 
да се сусретну на отвореном тржишту. Док ће напредне 
мреже донети корист свим деловима електроенергетског 
вредносног ланца, ОДС ће имати лавовски удео у почет-
ним инвестицијама за подстицање развоја комерцијалних 

решења. Таква решења не могу да се развију пре увођења 
функционалних напредних мрежа, које ће свим играчима 
дати брзе, транспарентне и прецизне информације, што ће 
омогућити одржавање стабилности мреже.

Подстицање инвестиција и 
сарадње
Међународна агенција за енергетику је проценила да 
ће до 2035. године бити потребно 480 милијарди евра 
инвестиција у европску дистрибутивну мрежу. Ипак 
инвестиције ОДС у „паметне“ технологије тренутно 
спречавају две чињенице: субоптимална стопа повраћаја 
и регулаторна нестабилност. Регулатори су уског стано-
вишта у погледу процене економичности инвестиција, тако 
да кажњавају ОДС за додатне трошкове истраживања и 
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Стратегија увођења електроенергетских мрежа 
будућности Европске уније, Европска технолошка 
платформа за „паметне“ мреже, 2010. година:

Смарт грид је електрична мрежа која може интелигентно 
да интегрише активности свих корисника који су на њу 
прикључени – генератори, потрошачи, али и они који 
обављају обе активности – ради ефикасног обезбеђивања 
одрживог, економичног и сигурног снабдевања електрич-
ном енергијом.

Слика илуструје дефиницију и приказује све кориснике, 
прикључене на смарт грид.

развоја или пилот-пројекте за напредне мреже. Пре свега, 
активности на европском нивоу треба да подстакну ефи-
касну регулацију на националном нивоу, која се фокусира на 
дугорочне захтеве мреже и омогућава фер стопу повраћаја.

4.5.1 Шта је „паметна“ мрежа?

4.5.1.1 Дефиниције термина „паметна“ 
мрежа

Термин „паметна“ мрежа у свету различите међународне 
организације и институције објасниле на више начина. 
Определили смо се за следећу:
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4.5.1.2  Разлози за увођење решења 
„паметне“ мреже

Најважнији разлози за увођење решења „паметне“ мреже 
у вези су са испуњењем следећих глобалних циљева:

 y Испуњавање 20/20/20 циљева у ЕУ до 2020,
 y Обезбеђивање што веће енергетске независности,
 y Унапређење поузданости напајања,
 y Примена нових технологија (нпр., електрична возила).

Да би ови глобални циљеви могли да се остваре, елек-
троенергетска мрежа у блиској будућности мора да се 
прилагодити дистрибуираној производњи електричне 
енергије ширих (масовних) размера, треба да се омогуће 
раширено коришћење обновљивих извора енергије и 
масовна примена возила на електрични погон, а исто-
времено да се обезбеди и висок степен поузданости и 
сигурности. Без имплементације савремених (напред-
них) технологија и решења, постојећи електроенергет-
ски систем неће бити у стању да ефикасно одговори на 
наведене изазове, то јест неће бити у могућности да 
обезбеди ефикасну дистрибуцију електричне енергије. 
Такође, од имплементације напредних технологија 
користи ће имати  сви заинтересовани учесници (друштво 
у целини, произвођачи енергије, купци, трговци, дистрибу-
тивне компаније, оператори преносног и дистрибутивног 
система итд.). Темпо имплементације наведених решења је 
тешко предвидети због великог броја фактора, пре свега, 
условљених применом најновијих технолошких решења и 
платформи, која не налазе лак пут до имплементације у 
пракси због недовољног степена стандардизације, али и 
присутних економско-политичких баријера.

У погледу стања електроенергетске мреже у Европи, где 
су те мреже у појединим случајевима значајно предимен-
зиониране својим капацитетима, предвиђена су значајна 
средства за њихову ревитализацију, јер оне треба да буду 
кичма напредних („паметних“) мрежа. Према подацима 
Међународне агенције за енергетику, до 2030. године у 
њихову ревитализацију ће се уложити око 480 милијарди 
евра. 

У нашој земљи, интензивни процес електрификације 
завршен је практично пре 40-ак година, па и поред 
значајно деградираних експлоатационих перформанси 
електроенергетске мреже услед смањеног обима инве-
стиционог одржавања, таква мрежа представља добру 
полазну основу да се ради реализације напредне 
(„паметне“) мреже интегрише са информационо-
комуникационим мрежама, које су се у последњој 
декади значајно прошириле. До сада усвојено решење 
у ЈП ЕПС, које се односи на напредну мерну инфра-
структуру (AMI – Advanced Metering Infrastructure) са 
системом за управљање даљински очитаним пода-
цима (MDM – Meter Data Management), при чему се под-
разумева и имплементација HAN (Home Area Network) 
мрежа у будућности, обезбеђује добру полазну основу 
за реализацију напредних мрежа. Такође, у одређеној 
мери ову основу чине и решења која су већ имплемен-
тирана у оквиру наших електродистрибутивних мрежа.  

Ту се, пре свега, мисли на техничка решења реализова-
них савремених SCADA система са интегрисаним енер-
гетским (DMS) апликацијама у центрима управљања, али 
и решења аутоматизације електродистрибутивне мреже 
(DA – Distribution Automation), као и електроенергетских 
објеката (SA – Substation Automation). Тренутно стање у 
Србији у овој области је описано у документу (прилог 2). 

Дефинисање и усвајање јасних циљева и праваца развоја 
и имплементације решења „паметне“ мреже у ЈП ЕПС 
представља основни предуслов за успешан развој ЕПС-а, 
као и развојну шансу за целокупну пратећу домаћу 
индустрију.

4.5.1.3  Циљеви решења „паметне“ мреже

Циљеви који треба да се постигну развојем решења 
„паметне“ мреже, а који су потпуно усклађени са циљевима 
дефинисаним на нивоу ЕУ, су следећи:
1. Омогућити интеграцију и унапредити рад генера-

тора свих величина  и технологија (нпр., обновљивих 
извора);

2. Оптимизовати рад мреже (нпр., смањење губитака) и 
коришћење мрежне инфраструктуре;

3. Обезбедити купцима више информација и веће 
могућности избора снабдевача и омогућити им да 
учествују у оптимизацији рада ЕЕС-а; 

4. Значајно смањити утицај ЕЕС-а на околину;
5. Одржати или унапредити постојећи висок степен 

поузданости, сигурности и квалитета напајања 
потрошача;

6. Ефикасно одржати и унапредити постојеће 
функције у мрежи (нпр., ефикасно и поуздано 
надгледање и алармирање и управљање кваровима у 
дистрибутивној мрежи [ДМ]) у присуству генератора, 
адекватни концепти заштите у присуству генератора, 
адекватан концепт контроле напонско реактивних 
прилика у ДМ у присуству генератора и сл.).

4.5.1.4  Правци развоја решења „паметне“ 
мреже

Да би се омогућило остваривање циљева наведених у 
европским документима, дефинисано је шест главних 
приоритета (праваца) развоја електроенергетског система 
ради имплементације решења „паметне“ мреже. 

Приоритетни правци развоја обухватају:
1. Оптимизацију рада и коришћења мреже
 Остварити добро координиран децентрализовани 

(дистрибуирани) приступ управљању и експлоатацији, 
при чему треба да се омогући поуздан, сигуран 
и ефикасан рад електродистрибутивне мреже уз 
уважавање свих економско-техничких ограничења. 

2. Оптимизацију мрежне инфраструктуре
 Омогућити ефикасније управљање добрима, као 

и планирање развоја мрежа у условима повећане 
неизвесности коју уносе дистрибуирани извори.
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3. интеграцију великог броја обновљивих извора
 Створити предуслове за масовну интеграцију 

генератора различитих снага и технологија (ветроге-
нератори, соларни генератори и сл.) у оквиру ЕЕС.

4. Увођење савремених информационих и 
комуникационих технологија

 Обезбедити полазне основе за дефинисање 
комуникационих стандарда, као и стандардизацију 
модела података, што је један од основних предослува 
за реализацију  „смарт гридс“ концепта.

5. реализацију активне електродистрибутивне 
мреже

 Омогућити неопходне промене у организацији, 
управљању и експлоатацији  електродистрибутивног 
система, које постојећи пасивни систем треба 
да трансформишу у активан систем, уз јасно 
дефинисање улоге оператера дистрибутивног 
система. То је неопходно пре свега због сложених 
операција које се реализују у мрежи, планираног 
развоја дистрибуиране производње, али и све већих 
изазова у обезбеђивању сигурности и поузданости 
снабдевања електричном енергијом крајњих купаца, 
уз уважавање постављених критеријума у погледу 
квалитета испоруке електричне енергије.

6. Енергетску ефикасност, купци и нови учесници 
на тржишту 

 Треба да се омогући стварање тржишног окружења 
са јасно дефинисаним обавезама свих корисника.

Наведени приоритети развоја су дефинисани као „meta 
level“, односно они описују кровне активности и акције које 
треба да обезбеде испуњење визије „паметне“ мреже.

Сваки електроенергетски систем за себе има јединствену 
стартну позицију у погледу перформанси система и 
примењених концепција и способности, у односу на 
постављене циљеве за примену решења „паметне“ мреже, 
те ће сваки систем пред собом имати различите изазове 
и крајња решења. Према томе, реализација наведених 
праваца у Европској унији зависи од постојећег нивоа 
развоја електроенергетског система у појединим земљама 
чланицама. У зависности од тога, свака земља треба да 
има свој план реализације циљних праваца развоја. Ана-
логно томе, исти план реализације треба да буде донет и 
у нашој земљи. 

4.5.1.5  Неопходне активности за 
имплементацију решења  
„паметне“ мреже у ЈП ЕПС

Наше опредељење је да у имплементацији решења 
„паметне“ мреже у Србији следимо европске циљеве и 
правце, јер је Србија европска земља и налази се у процесу 
придруживања ЕУ. Поред тога, Европска унија обухвата 
земље различитог нивоа развијености и примењених кон-
цепата у оквиру електроенергетских система. Европска 
стратегија имплементације решења „паметне“ мреже је 
управо и прилагођена тој разноликости, при чему посебно 
треба имати у виду да у Европи постоје земље које су по 

степену развијености сличне Србији, што потврђује да је 
приступ применљив и у нашој земљи.

Ради што ефикасније имплементације решења „паметне“ 
мреже у Републици Србији, неопходно је предузети 
следеће:

 y Министарству инфраструктуре и енергетике биће пред-
ложена  израда стратегије развоја „паметне“ мреже на 
нивоу Србије. У израду стартегије биће укључени и 
стручњаци из ЈП ЕПС-а. 

 y Ради убрзања процеса израде стратегије „паметне“ 
мреже, на нивоу ЈП ЕПС ће започети активности у том 
правцу (Студија „Правци развоја смарт гридс у дистри-
бутивном електроенергетском систему ЈП ЕПС“), док 
се не стекну услови за укључење у израду стратегије 
на републичком нивоу.

 y На нивоу ЈП ЕПС ће се обезбедити ефикасно 
промовисање, координирање и праћење развоја 
и реализације решења „паметне“ мреже и пилот- 
-пројеката у ЈП ЕПС-у.

 y Усагласиће се и прихватити европски стандарди и пре-
поруке] из области „паметних“ мрежа и интензивирати 
њихова примена у пракси. 

 y Биће представљене визије и решења „паметне“ мреже 
које се базирају на њој, свим интересним (циљним) 
групама, са могућношћу постизања ефикасне повратне 
спреге ради  обостране размене информација.

 y Укључићемо  се у европске токове доношења докуме-
ната и препорука у овој области.

 y Подизаћемо ниво знања и вештина у ЈП ЕПС-у. 
 y Укључићемо што више крајње кориснике у реализацију 

решења „паметне“ мреже.
 y Промовисаћемо отворен приступ подацима о перфор-

мансама ЕЕС (мреже).

4.5.1.6  Концепт решења „паметне“ мреже
Слика у поглављу 4.5.1.1. илуструје дефиницију и прика-
зује све кориснике који су прикључени на „паметну“ мрежу. 
Али, она не приказује функционалне елементе „паметне“ 
мреже, њену релацију, као и релацију према кориснику и 
ОДС. То је задатак концептуалног модела, који представља 
логичку шему „паметне“ мреже и даје везу са конкретном 
реализацијом система. Постоје концептуални модели дефи-
нисани на више начина. У суштини, то су различити погледи 
на исти садржај. Изабрали смо онај за који мислимо да је 
најјаснији и најбоље даје везу са конкретном физичком 
релизацијом решења „паметне“ мреже. „Паметна“ мрежа 
је надоградња постојећег електродистрибутивног система 
ради остваривања жељених апликација  и уз коришћење 
савремених информационих и телекомуникационих 
решења. Нека од ових решења су већ и имплементирана 
у постојећем електродистрибутивном систему. „Паметну“ 
мрежу чине слојеви од 2 до 5. Апликације које имају додира 
са купцима су означене са К+ Е, а оне које се користе само у 
оквиру ОДС, са Е. Називи слојева, са бројем слоја су :

 y  Основа „паметне“ мреже (2)
 y Основне апликације „паметне“ мреже (3)
 y  Апликације омогућене развојем „паметне“ мреже (4, 5)
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Основу „паметне“ мреже чине три елемента:
 y ИТ инфраструктура,
 y Комуникације,
 y Модел електродистибутивног система.

Основне апликације „паметне“ мреже су:
 y SMART METERING (AMM + MDM ), (К+Е);
 y Аутоматизација SN мреже, (Е);
 y Основне DMS (Distributed Management System) 

функције, (Е);
 y Аутоматизација трафо-станица, (Е).

Апликације 2, 3 и 4 су у већој или мањој мери имплементи-
ране и у постојећем ЕДС. Четврти и пети ниво су апликације 
омогућене развојем „паметне“ мреже. То су:

 y HAN (Home Area Network) интеграција, (К+Е);
 y PEV (Plug-in Electric Vehicles) интеграција, (К+Е);
 y DER-ES (Energy Storage) интеграција, (К+Е);
 y DER-DG (Distributed Generation) интеграција, (К+Е);
 y DMS/SCADA (Volt-Var Optimization Application), (Е );
 y DR (Demand Response), (Е);
 y MICROGRID, (Е);
 y Напредне DMS функције (Operational Efficiency), (К+Е).

На слици горе види се да је једна од основа решења 
за  „паметне“ мреже телекомуникациони систем и да је 
паметно мерење први корак у имплементацији „паметне“ 
мреже. Из тих разлога, ове елементе ћемо посебно размо-
трени у наредним поглављима.

4.5.2 Телекомуникациони системи

4.5.2.1  Зашто су оптички каблови најбоље 
инфраструктурно решење

Јавна електропривредна предузећа имају одређени број 
решења на располагању при увођењу напредних кому-
никационих мрежа за потребе „паметне“ мреже, свако са 
сопственим карактеристикама и особеностима – електрое-
нергетски водови, бежична или мобилна мрежа, бакарни 
или оптички каблови. 

Приликом поређења ова четири инфраструктурна решења, 
оптичка влакна се често појављују као најбоље. Већа елек-
тропривредна предузећа већ годинама користе оптичка 
влакна за комуникацију између својих производних капа-
цитета и објеката за управљање мрежом. Иако почетни 
трошкови увођења оптичких каблова могу бити значајно 
већи него са другим решењима, они ипак нуде предности 
које у већини случајева у засенак бацају иницијалне капи-
талне трошкове.
1. информације брзином светлости. Комуникација у 

оба правца у оквиру оптичке мреже је тренутна, што 
дистрибутерима електричне енергије омогућава да 
на ефикасан начин обављају управљање и праћење 
потрошње у реалном времену.

2. Са већим степеном одговора, долази и већа 
исплативост. Са лакшим и ефикаснијим праћењем и 
управљањем потрошњом енергије остварује се већа 
уштеда трошкова. Терет који носе застарели произ-
водни објекти се смањује, чиме се продужава њихов 
радни век без скупих инвестиција, ревитализација и 
замене опреме.
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3. Велики степен поузданости и перформанси. 
Оптички каблови, подземни или надземни, обезбеђују 
већу поузданост, а могу и да преносе велики број 
информација само једним влакном.

4. Самодијагностика. Систем заснован на оптичким 
кабловима може се пројектовати и са резервним 
трасама које обезбеђују сталан ток информација у 
случају кварова на примарној траси.

5. Напајање мреже. Изградња „зелених“ стамбе-
них објеката већ је узела маха широм света. У стам-
беним објектима ове врсте производи се енергија 
за сопствене потребе из обновљивих извора, 
као што је соларна енергија. „Паметна“ мрежа, 
заснована на оптичким кабловима, омогућава 
ефикасније управљање испорукама енергије ових 
микропроизвођача у мрежу.

6. Отпорна на будућност. Када се једном постави 
цев за оптички кабл, на располагању су неограни-
чене могућности у погледу повећања ширине опсега 
и пружања напредних услуга. Само оптичко влакно 
се не мора ревитализовати или мењати да би се 
повећала ширина опсега, једино је потребно ревита-
лизовати или заменити електронику на оба краја.

7. Зашто се зауставити на управљању енергијом? 
Велика цев у коју се полаже оптичко влакно омогућава 
електропривредном предузећу да прошири спектар 
својих услуга на нове широкопојасне услуге, на 
основу којих се остварују нови приходи, као што је 
на пример трострука услуга, која обухвата ултрабрзи 
Интернет, HD и IP телевизију, телефонске услуге, са 
брзинама које иду и до 100 mbps.

8. Прескупе и са лошим квалитетом услуга. У 
многим заједницама, провајдери телекомуника-
ционих услуга без конкуренције ће у потпуности 
„измусти“ своје бакарне мреже и тиме пружати 
услуге с квалитетом испод дефинисаних стандарда. 
Проширењем електропривредних предузећа у 
област пружања троструких услуга, заснованих на 
оптичким мрежама, уводи се стварна конкуренција 
на тржишту, поспешује се иновација, побољшавају 
се услуге које се пружају купцима и унапређују цене, 
како за комерцијалне купце, тако и за домаћинства. 
Јавна електропривредна предузећа су локална по 
својој природи и поседују значајно искуство у погледу 
инфраструктуре, а део њихове мисије јесте и да служе 
својој заједници.

9. Стимулисање развоја локалне привреде. Мреже 
оптичких каблова обезбеђују огромне могућности 
за комуникацију, чиме се омогућава ефикасније 
пословање предузећа, а заједница ставља у позицију 
у којој може привући нову и квалификовану радну 
снагу. Слично међудржавним аутопутевима од пре 
50 година, оптичке мреже отварају нове пословне 
могућности и проширују тржишта широм света.

4.5.2.2  Стање инфраструктуре будућег 
система „напредне мреже“ у ЕПС-у

ЕПС већ поседује изграђену основну кичму телекомуника-
ционог система базирану на примени OPGW каблова.

Стање Пројекта ТК У ЕПС-у
I. Од самог почетка рада на реализацији нове 

телекомуникационе мреже Електропривреде пошло 
се са идејом, те су тако направљени и Пројекат и 
Бизнис план, да се на нивоу компаније направи 
основна мрежа магистралне ТК равни, а да се 
регионалне и локалне равни реализују кроз планове 
дистрибуција или појединих производних предузећа.

II. Са реализацијом сва три нивоа телекомуникационе 
мреже и њиховим екипирањем са одговарајућом 
опремом, створили би се услови за савремено 
коришћење свих сервиса које омогућава једна таква 
технолошки напредна мрежа.

Основна магистрална мрежа, према иницијалном пројекту, 
већ је одавно завршена и малим капацитетима пуштена у 
рад. Био је то један од важних предуслова за реконекцију 
у UCTE.

Даље коришћење магистралне мреже зависило је од 
развоја оних на нижим нивоима.Тај даљи развој се до сада 
одвијао споро. Од самог почетка рада на пројекту нове 
телекомуникационе мреже ЕПС-а, поготову је то истак-
нуто у Бизнис плану, пошло се од претпоставке да ће се, 
по изградњи, та мрежа вишком својих капацитета наћи и 
на спољњем слободном телекомуникационом тржишту у 
земљи и у окружењу.

Током досадашње изградње мреже, првенствено смо се 
трудили да она задовољи потребе ЕПС-а и ЕМС-а, и сада и 
убудуће, и да вишком капацитета пружа услуге и другима. 
На тај начин, по светским искуствима, искористили смо 
своју природну предност лаког инсталирања оптичких 
каблова по далеководима.

Тренутно искоришћење нове мреже у обе компаније је 
у границама око 10%. Када се све финансијске службе 
у привредним друштвима ЈП ЕПС-а оспособе да је 
користе, рачунски центри оспособе и умреже, све заштите 
у трафо-станицама и на далеководима пређу на њено 
коришћење (јер је оптика једино решење за савремене 
системе заштите), преостали део телефонског саобраћаја 
осавремени и пређе на IP технологију, сви системи за 
управљање преведу на нове технологије, у многе објекте 
уведе даљинско командовање и надзор, многи објекти и 
погони буду без посаде и када се уведе смарт метеринг, 
тек тада ће инсталисани капацитети бити искоришћени до 
највише 50%.

Како се најновијим развојем нових технологија значајно 
повећавају транспортни телекомуникациони капацитети 
са оптичким влакнима, предвиђа се да се у наредних 
15 до 20 година инсталисани капацитети неопходни за 
интерне потребе електрoпривредних компанија, све до 
успостављања смарт гридс система, неће прећи наведени 
постотак.  

У међувремену, остатак мреже, екипиран одговарајућом 
терминалном опремом, може чинити национални ресурс 
на телекомуникационом тржишту Србије.

За иновирање постојећег Бизнис плана првенствено би 
морала да се уради нова процена стања на телекомуника-
ционом тржишту Србије, са освртом на стање у суседним 
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земљама. Захтеви су у међувремену значајно порасли, 
а друге мреже нису на свим правцима то пратиле. Друге 
мреже се заснивају на полагању оптичких каблова у земљу 
или уз неке друге објекте (гасоводи, пруге и сл.)

На нашем тржишту се јављају и неки значајни и нови 
корисници, па и њих треба идентификовати. Такође, 
тржишту треба предочити да у Србији постоји мрежа која 
је квалитетнија, поузданија и потенцијално јефтинија.

У овој области у свету искуства нису јединствена. Постоје 
предузећа која имају своје телекомуникације и она које те 
услуге узимају од других компанија. Најновија тенденција 
увођења смарт технологија у ствари представља макси-
мално коришћење телекомуникационо-информационих 
технологија у енергетици. Наравно, то значи да је пренос 
података помоћу оптике.

Основни задатак телекомуникационих савремених мрежа 
јесте да потпуно задовоље потребе својих компанија у 
свим областима примена тих технологија. Тај део мреже се 
чак и хардверски одваја и потпуно је аутономан и посебан 
од осталог дела мреже.То се нарочито односи на део 
мреже који служи за диспечерске потребе.

Вишак телекомуникационих капацитета се третира на раз-
личите начине. Неке компаније једноставно тај вишак издају 
као тзв. dark fiber, комплетно влакно. Неке, које су спремне 
да се више упусте у тржишне услове, изнајмљују капаци-
тете по влакнима или чак нуде и различите провајдерске 
услуге.

Општи је закључак да су те активности веома профита-
билне, системи су поуздани, па су трошкови одржавања 
готово занемарљиви. Има случајева да су профити из 
телекомуникационих активности упоредиви са профитима 
из основне делатности.

4.5.2.3  Техничке карактеристике – нова 
оптичка телекомуникациона мрежа 
Електропривреде Србије

Поучен искуством напредних западноевропских електро-
привреда да се такве мреже могу вишком својих капаци-
тета успешно појавити и на слободном телекомуникацио-
ном тржишту, и ЈП ЕПС је своју нову мрежу пројектовао и 
реализовао тако да првенствено задовољи све потребе  
ЕПС-а и ЕМС-а, и да се значајно појави на телекомуника-
ционом тржишту Србије и региона југоисточне Европе.

За реализацију нове мреже ЕПС-а, финансијска подршка 
делом је добијена од европских банака, а делом су 
коришћена директна средства ЕПС-а. Пројекат је тренутно 
у завршној фази реализације магистралног нивоа. Већина 
праваца, поготову интерконекција са суседним електро-
привредама, већ је пуштена у рад. До сада ангажована 
средства за њену реализацију премашују цифру од више 
десетина милиона евра.

Будући да је за осавремењавање укупних активности по 
свим аспектима рада Електропривреде Србије импера-
тив увођење најсавременије телекомуникационе инфра-
структуре, која мора да има екстремно високу поузданост 
рада, то су били и основни полазни параметри у њеном 

пројектовању и реализацији. Све коришћене технологије 
су у својим областима најмодерније у овом тренутку. То 
је и разлог што је нова телекомуникациона мрежа ЕПС-а 
у појединим аспектима најсавременија у земљи и са 
највећим транспортним могућностима. 

Основне технологије коришћене у реализацији нове теле-
комуникационе мреже Електропривреде Србије су оптички 
преносни путеви, SDH терминална опрема и IP мрежа за 
пренос говорних и пословних података.

Оптичка мрежа до сада је реализована коришћењем 
далековода свих напонских нивоа и укупне дужине је око 
4.300 km. Она покрива комплетну територију Републике 
Србије и долази до свих већих места, тј. до трафо-станица 
у тим местима. Мрежа се такође пружа и ка свим сусед-
ним земљама, изузев Македоније. Углавном је изграђена 
коришћењем оптичких каблова са 48 оптичких влакана, 24 
влакна типа Г652 и 24 влакна типа Г655. Произвођачи 
тих каблова су најреномираније светске компаније и сва 
досадашња мерења потврђују високи квалитет тих оптич-
ких преносних путева. Мрежа се даље шири ка регионал-
ним и локалним равнима, за потребе производних или 
дистрибутивних делова компаније. Такође је релативно 
једноставно њено ширење у градским срединама за 
потребе евентуалних екстерних корисника, наравно, пре 
свих, купаца електричне енергије.

Ради достизања високе поузданости рада, мрежа је 
петљасте структуре и реализована је тако да прекид њеног 
рада максимално годишње може да траје пет минута. То је 
њен огроман квалитет.

У овом тренутку инсталисана је опрема на главним прав-
цима капацитета СТМ –16 (2,5 Gb/s), док је на неким 
мање захтевним правцима мањег капацитета. У случају 
потребе, ти капацитети могу бити увећани додавањем 
одговарајућих хардверских додатака, што је остављено 
као могућност. 

У садашњем тренутку, развој мреже иде ка регионалним 
равнима по систематизацији ЕПС-а, што практично значи 
да се инсталира од трафо-станица на ободима градова 
ка централним локацијама у свим значајнијим местима у 
земљи. Може се рећи да су достигнуте комерцијално инте-
ресантне позиције у развоју мреже  у Београду, Новом 
Саду, Нишу, Лесковцу, Зрењанину, Новом Пазару, Бајиној 
Башти итд. Тај развој се одвија и даље.

Овако богата мрежа оплемењује се увођењем IP 
технологије, првенствено за решавање телефонског 
саобраћаја унутар ЕПС-а и ЕМС-а. Уређаји се инсталирају 
на деветнаест локација, како би се унапредио пренос 
говорних података. Следећа фаза је ширење сервиса које 
омогућава ова нова технологија на комплетној територији 
наших компанија.

У овом тренутку активно се користи око 2.500 km оптичке 
мреже, највише за потребе диспечерског управљања и за 
повезивање нашег НДЦ-а са одговарајућим у суседним 
земљама по захтеву UCTE-а. За ове потребе коришћени 
капацитети су знатно мањи од расположивих.

Генерално речено, сви инсталисани капацитети нове теле-
комуникационе мреже ЕПС-а су пројектовани и изведени 
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да својим вишком изађу и на слободно тржиште. Сада, и 
у наредних десетак година, за потребе Електропривреде 
Србије биће довољно око 30% транспортних капацитета 
ове мреже. Све остало, чак и физички одвојено, може се 
употребити у комерцијалне сврхе као веома поуздана и 
висококвалитетна преносна телекомуникациона мрежа. 
Предуслов те комерцијализације је стварање привредног 
ентитета регистрованог за те активности.

Овакво опредељење садржано је и у Стратегији развоја 
телекомуникација у Републици Србији од 2006. до 2010. 
године. У њој је утврђено да велика предузећа, где је 
између осталих наведена и Електропривреда Србије, чија 
основна делатност није телекомуникациона, поседују 
телекомуникационе мреже за своје потребе, у односу на 
које актуелна међународна регулатива и пракса указују 
на могућност јавне употребе неискоришћених телекому-
никационих капацитета. Полазећи од тога, као један од 
стратешких циљева развоја сектора телекомуникација у 
Републици Србији, утврђено је унапређење и стављање у 
јавну комерцијалну употребу неискоришћених телекому-
никационих капацитета у приватним телекомуникационим 
мрежама јавних предузећа.

Правни оквир за остваривање ових циљева успостављен 
је Законом о телекомуникацијама, који прописује да правно 
лице које обавља делатност у области која није телекому-
никациона, а поседује или намерава да поседује дозволу 
за јавну телекомуникациону мрежу и/или за пружање јавне 
телекомуникационе услуге, дужно је да ову делатност, која 
спада у област телекомуникација и за коју поседује или 
намерава да поседује дозволу, обавља преко засебног 
повезаног правног лица. Таква је управо пословна струк-
тура ЈП ЕПС-а, које, поред електроенергетских делат-
ности, као једну од делатности из предмета пословања, 

садржану у Одлуци о оснивању, има и пројектовање, 
изградњу, одржавање и експлоатацију телекомуникацио-
них објеката и урађаја. На основу прописа који уређују 
јавна предузећа и обављање делатности од општег инте-
реса, ЈП ЕПС је овлашћен да оснује зависно друштво 
капитала за обављање делатности из предмета свог 
пословања утврђеног оснивачким актом, тј. у конкретном 
случају зависно привредно друштво за пројектовање, 
изградњу, одржавање и експлоатацију телекомуникацио-
них објеката и уређаја.

Одлуку о оснивању таквог посебног привредног друштва 
за предметне делатности доноси Управни одбор ЈП ЕПС-а, 
уз сагласност Владе. Процес припреме, усаглашавања и 
доношења одлуке са свим пратећим документима и про-
цедура прибављања мишљења свих надлежних мини-
старстава, закључно са добијањем сагласности Владе, 
према досадашњим искуствима ЈП ЕПС-а, када су у питању 
оснивања сличних зависних привредних друштава, може 
трајати до шест месеци. Даље активности на регистрацији, 
именовању органа, преношењу постојеће инфраструк-
туре и почетку рада новог субјекта могу се реализовати 
у наредних неколико месеци, имајуци при томе у виду да 
ће као услов за почетак рада бити потребно да се добије 
и одговарајућа дозвола (лиценца) у складу са Законом о 
телекомуникацијама.

На следеће две слике су приказани:
 y Архитектура телекомуникационе мреже, уз информа-

ције о местима где је инсталисана активна опрема, 
организацији мреже и капацитетима веза;

 y Слика физичке структуре телекомуникационе мреже 
ЕПС-а (представља топологију инсталисаних оптичких 
каблова).
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Архитектура телекомуникационе мреже ЕПС-а



196 БЕЛА КЊИГА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

Физичка структура телекомуникационе мреже ЕПС-а
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4.5.3  „Паметно“ мерење

4.5.3.1  Разлози за увођење система 
„паметног“ мерења у ЈП ЕПС

Јавно предузеће Електропривреда Србије доминантни 
је произвођач електричне енергије у Републици Србији. 
Основано је 2005. године, после издвајања оператора 
преносног система из претходног вертикално интегриса-
ног предузећа. Предузеће се састоји од 11 привредних 
друштва (шест за производњу електричне енергије и угља 
и пет за дистрибуцију), са укупним бројем запослених од 
око 37.000 и око 3,4 милиона купаца. ЕПС располаже 
инсталисаним капацитетима, без капацитета на Косову и 
Метохији, од 7,124 МW, од чега је 3.936 МW у шест тер-
моелектрана на угаљ (ТЕ), 353 МW у три термоелектране-
-топлане на природни гас и мазут, и 2.835 МW у дванаест 
хидроелектрана. Годишња производња у 2009. години 

износила је око 36.000 GWh, од чега је две трећине про-
изведено у термоелектранама на угаљ (које се снабдевају 
лигнитом са површинских копова такође у саставу ЕПС), 
једна трећина у хидроелектранама (термоелектране- 
-топлане имају веома мало учешће у укупној производњи, 
139 GWh у 2009. години). Вршно оптерећење достигнуто 
у 2009. години износило је 6.383 МW. У структури продаје 
електричне енергије највеће учешће у 2009. години 
имала су домаћинства, 53%, док је учешће индустријског 
сектора износило 38% и комерцијалног сектора 9%. 
Дужина дистрибутивне мреже износи 141.482 km, са 
инсталисаним снагом у дистрибутивним трафо-станицама 
од 25.413 MVA.

У последњих неколико година није било значајних улагања 
у дистрибутивну мрежу, а технички и комерицијални 
губици и даље остају високи (са трендом раста) што се 
може видети из приложене табеле.

Дистрибутивни губици од 2005. до 2009. године

ПД за дистрибуцију 
ел. енергије

Дистрибутивни губици

I-XII 2005 I-XII 2006 I-XII 2007 I-XII 2008 I-XII 2009

„Електровојводина“ 12,47 12,65 12,29 12,62 13,82

„ЕДБ“ 15,04 14,01 14,54 14,69 15,26

„Електросрбија“ 13,45 14,40 14,05 14,31 15,31

ЕД „Југоисток“ 17,37 17,83 18,09 18,94 18,40

ЕД „Центар“ 12,82 13,08 13,06 12,70 13,49

Total: 13,82 14,22 14,20 14,48 15,19

У 2009. години дошло је и до значајног смањења степена наплате, што се може видети на основу наредне табеле:

Степен наплате од 2005. до 2009. године

ПД за дистрибуцију 
ел. енергије

Степен наплате

I-XII 2005 I-XII 2006 I-XII 2007 I-XII 2008 I-XII 2009

„Електровојводина“ 94,83 107,91 99,61 99,84 97,54

„ЕДБ“ 92,46 103,86 95,70 97,17 95,17

„Електросрбија“ 92,31 107,77 99,07 98,25 95,54

ЕД „Југоисток“ 81,98 97,40 92,20 94,35 84,95

ЕД „Центар“ 84,72 103,83 88,57 93,18 88,61

Total: 90,95 105,01 96,38 97,41 93,90

Ради смањења губитака и повећања степена наплате, ЕПС 
улази у пилот-фазу пројекта „паметног“ мерења са укупном 
вредношћу од око 80 милиона евра.

Општи циљ увођења система је побољшање енергетске 
ефикасности и подстицање рационалнијег коришћења 
енергије у складу са европским циљем 20/20/20, односно 
20% више обновљивих извора, 20% мање емисије CO2 и 
20% повећања енергетске ефикасности у ЕУ до 2020, а 
све у оквиру шире smart grids платформе.

Најважнији циљеви имплементације система су:
 y смањење трошкова очитавања и повећање броја очи-

таних бројила електричне енергије; 
 y повећање тачности мерења и смањење броја 

рекламација; 
 y убрзавање издавања рачуна и смањење времена 

наплате; 
 y побољшање аналитике корисника, могућност даљинског 

искључења купаца и повећање степена наплате; 
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 y смањење нетехничких губитака; 
 y реализација технолошке платформе за примену ком-

плексног тарифног система; 
 y побољшање управљања мрежом и оптерећењем 

(боље коришћење постојећих капацитета и одлагање 
инвестиција у ЕЕО); 

 y унапређење планирања развоја мреже; 
 y смањење трошкова одржавања; 
 y скраћење времена трајања прекида и повећање поу-

зданости дистрибутивне мреже;
 y реализација основе за smart grids. 

Испуњење ових циљева ће донети многобројне користи, 
што ће омогућити брзи повраћај уложених средстава, у 
неким подручјима и за шест месеци.

4.5.3.2  Опис система „паметног“ мерења у 
ЕПС-у

Напредни систем за мерење и управљање потрошњом 
електричне енергије, очитавање бројила електричне 
енергије (у даљем тексту: бројила), обраду и архивирање 
података (Smart Metering System) обухвата напредну 
мерну инфраструктуру (AMI), управљање даљинским 
очитавањем (АММ) и управљање мерним подацима и 
складиштење података (MDM/R). 

AMI је инфраструктура у оквиру које се подаци мемори-
сани у бројилима означени тачним датумом и временом 
периодично даљински прикупљају посредством концен-
тратора (AMRC) и преносе до управљачког рачунара 
(AMCC) у оквиру AMM центра, и даље до централизованог 
MDM система. Даљинско прикупљање података могуће је 

реализовати и у директној комуникацији између бројила 
опремљених одговарајућим комуникационим модулима 
(AMCD) и AMCC. 

AMR/AMM системи су се у протеклој деценији веома брзо 
развијали. Имајући то у виду и сагледавајући стандардиза-
ционе трендове у Европској унији и Америци, јасно је да ће 
потпуна интероперабилност бројила и осталих компоне-
ната AMI различитих произвођача ускоро бити остварена. 

То ће омогућити масовну замену бројила старије 
генерације (roll-out) и прелазак електродистрибутивних 
предузећа (ЕДП) – привредних друштава, на нов ниво 
пословања и реализацију смарт гридс концепта. Систем ће 
имати следеће функције: 

 y даљинско очитавање свих измерених (регистрованих) 
величина са елемената система; 

 y даљинска промена параметара компонената система; 
 y даљинско укључење/искључење купаца; 
 y меморисање и архивирање даљински очитаних 

података; 
 y преглед, графички приказ и анализа података; 
 y аутоматска детекција новопостављених бројила у 

систем; 
 y аутоматска реконфигурација путање и изналажење 

оптималних рипитерских рута; 
 y могућност приступа других корисника меморисаним 

подацима;
 y могућност коришћења при-пејд бројила;
 y могућност прикупљања података и са других врста 

мерних уређаја, као што су гасомери, водомери, кало-
риметри и сл. (multi-metering); 

 y могућност реализације везе са HAN (Home Area 
Network). 

Приказ Smart Metering система
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Систем је заснован на следећим принципима: 
 y интероперабилност*;
 y поузданост; 
 y скалабилност; 
 y флексибилност; 
 y модуларност; 
 y аутоматско препознавање и увођење компонената у 

систем („plug and play“); 
 y двосмерна комуникација; 

 y сигурност података; 
 y унификација и стандардизација функција и команди 

система. 

Контекст AMI/MDM система са аспекта директно тангира-
них пословних функција ЕДП (референтна архитектура) 
одражава осам главних логичких/апстрактних компоне-
ната (које су потенцијално реализоване као информаци-
они подсистеми), и то:

Функционална шема и контекст система „паметног“ мерења

* Интероперабилност је способност уређаја најмање три различита произвођача да у оквиру система 
размењују и користе информације аутоматски препознајући њихов обим, формат и значење. 
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центра за климатске промене и трговину емисијама CO2 у 
Београду и Регионалног центра за мониторинг транспорта 
у ЈИЕ са седиштем у Београду. Члан је PHLG за транспорт 
ЕУ-ЈИЕ коридор Е7 и Е10, са стратешким приоритетом ЕУ 
за земље западног Балкана и Србију. Редовно учествује 
на бројним конференцијама које имају за циљ јачање 
односа између ЕУ и земаља западног Балкана. Од 2004. 
до 2008. био је министар–саветник у мисији Србије при 
ЕУ у Бриселу. Тренутно обавља функције председника 
Управног одбора ЈП „Транснафта“ и извршног директора 
ЈП ЕПС-а. Такође обавља функцију специјалног саветника 
потпредседника Владе, где је ангажован на питањима 
међународних односа и европских интеграција. Говори 
енглески и немачки. Живи у Београду. Међу добијеним 
бројним признањима издвајају се Октобарска награда 
града Београда и награда Никола Тесла.
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Александар Влајчић

Рођен је 30. јула 1955. године. Тренутна позиција: 
ТЕ „Никола Тесла”, Обреновац, Србија, директор за развој 
система задужен за пројекте повећања енергетске ефи-
касности; од 2004. до 2007: Министарство рударства и 
енергетике Републике Србије, Помоћник министра, вођа 
тима Владе у преговорима са ЕУ о Уговору о оснивању 
енергетске заједнице земаља југоисточне Европе, такође 
члан тима за израду Закона о енергетици и Стратегије 
развоја енергетике Републике Сррбије; од 2001. до 
2004: ЈП „Електропривреда Србије“, помоћник дирек-
тора за инвестиције задужен за координацију подршке 
међународних финансијских институција сектору енер-
гетике Републике Србије; од 1990. до 2001: ТЕ „Никола 
Тесла“, Обреновац, Србија: менаџер за рад и одржавање 
постројења; од  1983. до 1990: ТЕ „Никола Тесла“, Обре-
новац, Србија: инжењер за рад и одржавање, пуштање у 
рад; 1983. Машинпројект, Београд, пројект инжењер. 

ОБРАЗОВАЊЕ: дипломирао на Машинскком факултету 
Универзитета у Београду 1981. године. Дипломирани 
машински инжењер; Магистар. 

ПУБЛИКАЦИЈЕ: •  Михајло Гаврић, дипл. инж., Александар 
Влајчић, дипл. инж., др Братислав Чеперковић „Зелена 
књига Електропривреде Србије“, проф. др Вера Сијацки-
Зеравчић, др Биљана Анђелић, Гордана Бакић, дипл. 
инж., Душан Милановић, дипл. инж., Александар Влајчић, 
дипл. инж., Петар Максимовић, дипл. инж., „Пројектовани и 
реални квалитет материјала и његов утицај на поузданост 
рада компоненти електрана“, „Електропривреда“ 4/2001 • 
А. Влајчић, Д. Поповић: „Систем за отпепељивање и распо-
ложивост блока снаге 600 МW“, Будимпешта, Саветовање 
о пнеуматском транспорту • А. Влајчић, Д. Поповић: 
‘Оптепељивање, рад и одржавање“, „Електропривреда“, 
бр. 10-13 1992.
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Стефан ресл

Стефан Ресл, дипломирао је машинство на Техничком 
универзитету у Бечу, где је такође одбранио доктор-
ску тезу у области економије и индустријске политике. 
Специјализовао се за питања везана за сектор енергетике. 
Господин Ресл је партнер и директор у фирмама „Mithras- 
Cleanenergy GmbH“ и „Wattpic Energia“ које се баве развојем 
пројекта у области соларне енергије. Основао је сопствено 
предузеће у октобру 2008. године. Пре ове позиције био 
је на позицији директора за пословни развој у фирми 
„ECONGAS“ од 2006. године, где је био одговоран за 

развој стратегије, пословни развој, укључујући и стратешке 
пројекте, ноба тржишта и регулаторна питања. Такође је 
био на позицији потпредседника Управног одбора фирме 
„EFET Gas“. Пре тога био је запослен у комитету Европске 
комисије DG TREN C-2 у периоду од две године, где се пре-
васходно бавио либерализацијом тржишта природног гаса 
и формирањем енергетске заједнице. Радио је за „GTE“ на 
позицији заменика извршног секретара од 2002. до 2004. 
године након доласка у OMV у другој половини 2001. 
године. Пре ове позиције био је запослен као руководилац 
пројекта формирања Аустријске енергетске берзе (EXAA) и 
Аустријске агенције за балансну енергију (AGCS).
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