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површног приступа и некритичког 
прихватања наметнутих решења. 
Ослањали смо се на сугестије зе-
маља северозападне Европе, са 
особеностима енергетског секто-
ра и положајем коренито разли-
читим од нашег, често науштрб 
интереса српског друштва. С друге 
стране, свако супротстављање ев-
ропским иницијативама које нам 
не иду у прилог морало би бити 
артикулисано, добро утемељено и 
разумљиво саговорницима, како 
би се у конструктивном дијалогу 
дошло до обострано прихватљи-
вог решења. Квалитет наших ар-
гумената и припремљеност наших 
представника не сме бити такав да 
европским саговорницима намеће 
закључак како им је метод штапа и 
шаргарепе најбоља опција. 

На кредибилитет који ЕУ ужи-
ва у Србији утиче пад њеног гло-
балног утицаја, појава слабости 
какве је имала Југославија, као и 
велики утицај САД на европске 
послове. Резервисаност стварају и 
врло неповољни и агресивни ста-
вови утицајних земаља Запада у 
погледу наших виталних интереса, 
међу којима су територијални ин-
тегритет и идентитетска питања. 
Забрињава и стална и снажна 
подршка моћницима који систе-
матски ускраћују основна људска 
права нашем народу изван Србије 
и на привремено окупираним те-
риторијама. Наведени проблеми 
неће нестати ако затворимо очи, 
и не могу се решити бирањем 
једне од две столице. У Европи 
смо и са њом морамо живети, 
прихватајући све неупитне циви-
лизацијске вредности, тражећи 
путеве разумевања са мање агре-
сивним земљама ЕУ, категорички 
одбијајући да се повинујемо ди-
рективама које нас угрожавају, не 
пристајући на уцене и ултиматуме 
и трудећи се да у сваком тренутку 
и при свакој одлуци сагледавамо 
аутентичне дугорочне интересе 
српског друштва. Врлина је између 
екстрема, и може се наћи само ос-
лањањем на сопствену памет. 
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и редовног професора ЕТФ-а 
у прошлом броју НИН-а, ради 
непристрасног информисања 
јавности, указујемо на чињенице у 
вези са пројектом ТЕ Колубара Б, 
које се значајно разликују од тврдњи 
које је изнео аутор. У тексту се, 
наиме, наводи: „Градња ТЕ Колубара 
Б започета је пре више деценија, 
залуд је утрошено око 400 милиона 
евра за припрему инфраструктуре 
и набавку неопходне опреме којој 
данас прети рђа, и која се другде 
не може користити. Упркос томе, 
надлежно министарство је крајем 
маја 2021.  наложило да се обустави 
градња ове електране.“

Пoдсећамо да је опрема за ТЕ 
Колубара Б купљена још далеке 
1986, дакле пре више од 35 годи-
на, и базирана је на другачијим 
технолошким решењима од оних 
која се данас претежно користе у 
изградњи термоелектрана. Разлоге 
за то што опреми набављеној за ТЕ 
Колубара Б „данас прети рђа“ не 
треба тражити у ставовима ак-
туелног Министарства рударства 
и енергетике, већ у чињеници да 
деценијама овај пројекат није од-
макао много даље од фазе у којој је 
био средином осамдесетих година 
прошлог века.

Имајући у виду напредак тех-
нологија у области енергетике и 
експанзију извора енергије који не 
користе фосилна горива у претход-
них неколико деценија, значајне 
промене које је претрпео регулатор-
ни оквир у читавој Европи у процесу 
енергетске транзиције, као и међу-
народне обавезе Србије које се тичу 
борбе против климатских промена, 
Министарство је изнело свој став да 
сматра да у овом тренутку није оп-
равдано поновно покретање проје-
кта ТЕ Колубара Б, већ да тежиште 

инвестиција у електроенергетици 
треба да буде на градњи реверзибил-
них хидроелектрана, електрана које 
користе обновљиве изворе енергије 
(ОИЕ), уз одговарајуће капацитете 
базне енергије који би обезбедили 
енергетску сигурност и убрзана 
улагања у развој преносне и дистри-
бутивне мреже.

Време које је потрошено за 
припрему пројекта ТЕ Колубара 
Б, а које се, како аутор сам при-
мећује, мери деценијама, не може 
се надокнадити. За претходне скоро 
четири деценије било је довољно 
времена да се овај објекат изгради 
и да се добрим делом и исплати ова 
инвестиција. Чињеница је, међутим, 
да се то није догодило и да највећи 
број европских земаља већ година-
ма излази из угља, те да повећање 
производње електричне енергије 
из термокапацитета за неколико 
процената у неким од најразвије-
нијих земаља ни на који начин не 
доводи у питање смер у којем иду 
промене у енергетским сектори-
ма у Европи и којим, по нашем 
мишљењу, треба да иде и Србија. 
Чињеница је и да је лигнит којим 
Србија располаже нискокалоричан, 
са високим процентом сумпора и 
пепела, и да је питање колико сада-
шња производња може да задовољи 
потребе и постојећих електрана и 
ТЕ Костолац Б3, која је у изградњи, 
кад постане оперативна. С друге 
стране, садашње ниско учешће ОИЕ 
у производњи електричне енергије 
последица је односа према овом 
ресурсу у претходном периоду, и 
уз промену енергетске политике и 
стварање услова за инвестиције у 
овом сектору могло би да се про-
мени релативно брзо, доприносећи 
већој енергетској сигурности.

Кабинет потпредседнице Владе и 
министарке рударства и енергетике 
Зоране Михајловић

опрема за те Колубара б 
набављена је још 1986.

15.  СЕ П Т Е МБ А Р 20 2 2 .  /  БР О Ј 3742 /  350 RSD

www.nin.co.rs
facebook.com/ninonline
twitter.com/NedeljnikNIN

ЗАБРАНА ЕВРОПРАЈДА

Жонглирање  
на ивици сукоба

НАБАВКЕ ОРУЖЈА
Турски дронови за  
стотине милиона евра

БОРИВОЈЕ БОРОВИЋ
Тужилаштво је  
стражарница власти

Г
О

Д
И

Н
А

Т
РА

Д
И

Ц
И

ЈЕ
87

9 770027 668002

0 3 4 9 803742 Austria 4,00 EUR
France 3,50 EUR
Belgium 4,00 EUR
Crna Gora 3,50 EUR

Denmark 39,00 DKK
G. Britain 2,20 GBP
BiH 6 KM
Greece 3,00 EUR

Netherlands 4,00 EUR
Hrvatska 40,00 HRK/5,31 EUR
Makedonija 399,00 DEN
Germany 4,00 EUR

Norway 45,00 NOK
Slovenija 5,00 EUR
Switzerland 6,00 CHF
Sweden 60,00 SEK

СЛОБОДАН ВУКОСАВИЋ 

председник Одбора САНУ 

за енергетику 

Ко је крив што  

Србији прети мрак




