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Закључци 

 
 

Електроенергетика има велики утицај на српску привреду и представља значајан 

подстицај развоју. Сигурност снабдевања и што мања зависност од увоза електричне 

енергије су важни циљеви који увећавају могућност самосталног доношења одлука.  

    Србија има велико искуство у експлоатацији расположивих резерви лигнита и 

хидропотенцијала које у догледном периоду могу задовољавати потребе за електричном 

енергијом. Захваљујући освојеним и унапређиваним технологијама, енергија из 

расположивих ресурса се и даље може добијати под економски повољним условима. 

Међутим, могућности сагоревања угља ће половином века бити веома ограничене док се 

резерве исцрпљују. 

   Српска енергетика је под значајним и растућим  утицајем великих глобалних и 

европских изазова  везаних за климатске промене, повећање удела и интеграцију 

обновљиве енергије, тржишне реформе и неопходност повећања енергетске ефикасности. 

Ове промене, најчешће означене као енергетска транзиција, траже активну улогу државе у 

управљању транзиционим процесима. 

   Србија не располаже технологијама на којима се заснива енергетска транзиција. 

Поједине технологије још увек нису консолидоване: њихове цене опадају, али су још увек 

високе, јер још садрже значајну развојну компоненту. Решавају се проблеми интеграције 

интермитентне производње обновљивих извора у електроенергетске системе, док су 

технологије за уклањање CO2 при сагоревању угља и природног гаса тек у фази развоја. 

Преузимање обавеза и спровођење мера за заштиту животне средине и кораци енергетске 

транзиције имају далекосежне позитивне друштвене ефекте, али и трошкове који српску 

енергетику чине зависном од инвестиција.  

   Финансирање развоја и енергетске транзиције у Европи се врши из дела цене електричне 

енергије. У Србији је цена електричне енергије социјална категорија, сопствени развој је 

мали, кључне технологије се увозе, док се градња обновљивих извора у значајној мери 

ослања на приватне инвеститоре. У недостатку неопходних усмерења и уз пропусте у 

примени прописа, почетна искуства у примени тржишних механизама и приватних 

инвестиција укључују и негативне ефекте. Бројни су случајеви у којима примена нових 

технологија не унапређује техничке карактеристике већ увећава проблеме 

електропривреде.  

   Имајући у виду тешкоће и отворена питања са којима се суочава електроенергетски 

сектор у свом функционисању, реструктурирању и развоју, закључујемо и предлажемо: 

1. Надлежне државне институције морају посветити посебну пажњу променама у 

енергетском сектору, укључити струку и стручњаке у доношење непосредних одлука и 

обезбедити непрекидно преиспитивање стратегије развоја и енергетске политике.  



2. Очување државног власништва над електропривредом је од виталног значаја и у том 

циљу се политиком реалних цена електричне енергије мора обезбедити њена пословна 

одрживост. Поред тога, неопходно је донети прописе и предузети друге мере које ће 

обесхрабрити евентуална настојања да се надолазећи финансијски проблеми државе 

решавају продајом електропривреде. У исто време, потребно је донети прописе који 

усмеравају и охрабрују инвеститоре да улажу у развој који је у складу са интересима 

српске енергетике.   

3. Предуслов за престанак регулације цена за домаћинства и мале купце јесте обезбеђење 

адекватног нивоа заштите социјално угрожених купаца, при чему социјална политика 

треба да буде изван енергетике.   

4. Неопходна је осмишљена политика усмеравања приватне иницијативе ка пројектима и  

решењима од општег интереса, уз настојање да се техничка регулатива и тарифе 

измене на начин који умањује проблеме електропривреде и увећава средства 

расположива за даљи развој. Уз одговарајућу стручну помоћ, у обновљиве изворе 

велике снаге и значаја може инвестирати и сама Електропривреда. Очигледне су 

техничке предности таквог ангажовања, док се финансијске огледају у спречавању 

одлива и обезбеђењу средстава за даљи развој.  

5. Поред стручних и техничких аспеката, одлуке о избору и примени технологија треба 

доносити уважавајући могућност укључивања домаће струке, индустрије и оперативе.  

6. Стратегију развоја енергетике је потребно повремено актуелизовати и ускладити са 

променама у окружењу и укупним економским развојем, а подлоге за израду 

стратешких докумената и дефинисање енергетске политике треба стално 

преиспитивати. Кроз промене структуре производних капацитета треба обезбедити 

искоришћење расположивих ресурса и економски најповољније повећање удела 

обновљивих извора енергије, у складу са развојем нових технологија. Поред 

краткорочне требало би, такође  сачинити и усвојити дугорочну Стратегију развоја 

енергетике државе и електропривреде. 

7. Ради већег ангажовања струке у планирању и доношењу одлука, потребно је 

објединити напоре домаћих истраживача, аналитичара и стручњака у институт за 

енергетику и стручни савет сталног састава, а потом предвидети и механизме који ће 

омогућити утицај на доношење одлука.  

8. Формирати мултидисциплинарни студијски програм за област енергетике и увести га у 

образовни систем. 

9. Преузимање будућих обавеза, глобално и у процесу ЕУ интеграција, заснивати на 

детаљним анализама утицаја и настојати да буде примерено степену развоја и 

доприносу развоју националне економије и упоредиво са праксом земаља које имају 

сличну структуру ресурса. 

10. Преузете обавезе у области заштите животне средине, већ укључене у национално 

законодавство, треба стриктно поштовати јер су у интересу становништва, али 

обезбедити да се мере спроводе уз што већи и растући удео домаће индустрије и 

других учесника. Поред поштовања преузетих обавеза, у смањењу емисије CO2 треба 

се угледати на развијене земље са сличном структуром ресурса, ослањајући се на 

домаћу струку у расподели смањења емисије између енергетике, пољопривреде и 

транспорта.  

11. Потребно је планирати и применити мере усмерене ка смањењу расипања енергије и 

стимулисати енергетску ефикасност.  



12. Капацитете и перформансе електроенергетског система треба постепено 

прилагођавати да би се што ефикасније интегрисали дистрибуирани произвођачи 

електричне енергије и омогућила активнија улога купаца. Информационо-

комуникациона модернизација треба да омогући што веће ангажовање домаћег знања, 

индустрије и оперативе.  

13. Интеграцију у регионално и паневропско тржиште спроводити на начин који ће 

доприносити валоризацији вредности српског електроенергетског сектора и што 

повољнијем снабдевању купаца у Србији. 

14. Са примереном динамиком треба уводити технологије паметних мрежа. Ова решења 

омогућују и развој концепта интегралне енергетике са хибридним решењима, 

дистрибуираном производњом, електричним транспортом, складиштењем енергије, 

комбинованом производњом електричне и топлотне енергије, топлотним пумпама и 

микромрежама.  

15. У свим наведеним мерама треба водити рачуна о пословној и развојној одрживости 

електропривреде и целог енергетског сектора. На дужи рок, електропривреда треба да 

финансира техничко-технолошки развој из сопствених средстава.  

 

Критички осврт: 

Током израде закључака, разматрана је потреба преласка са фосилних горива на одрживу 

енергију, примена нових технологија, потреба спровођења енергетске транзиције као и 

развој концепта интегралне енергетике. С друге стране, узето је у обзир и стање у српској 

електропривреди, проблеми и ефекти процеса интеграције, потреба за очувањем 

неопходног минимума државне контроле, као и релевантни технички и финансијски 

параметри. Закључци представљају покушај да се успостави равнотежа.   

    Закључци садрже значајан број конзервативних ставова и залажу се за наставак 

коришћења лигнита током наредних деценија. Клима планете је стављена у други план, 

као и иницијативе да се сагоревање угља што пре напусти. У погледу смањења емисије 

СО2, предлаже се стриктно поштовање преузетих обавеза у области заштите животне 

средине, али се, уместо разраде конкретних мера за смањење емисије, упућује на 

одговарајућу праксу развијених земаља  са сличном структуром ресурса. Потпуно 

ослањање на снабдевање одрживом енергијом се предвиђа тек у даљој будућности. 

Премда се финансијски проблеми у уређеним земљама често решавају приватизацијом, 

приватна иницијатива у Србији се углавном напомиње са резервом и оградом. На скупу 

нису разматране нуклеарне електране, нити их има у закључцима и препорукама.  

 

 

 


