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ПРЕПОРУКЕ 
 

 

1. 

Србија треба да искористи искуство у експлоатацији расположивих резерви лигнита и 

хидропотенцијала које у догледном периоду могу задовољавати највећи део потреба за 

електричном енергијом. У погледу смањења емисије CO2 и смањења удела лигнита у 

производњи електричне енергије, треба поштовати преузете обавезе и угледати се на 

развијене земље са сличном структуром ресурса. Већина потреба за гасовитим и течним 

горивима мора се задовољавати из увоза.  

 
Образложење 

 

Захваљујући чињеници да се електрична енергија може производити коришћењем већег броја 

различитих извора примарне енергије (фосилних горива, хидропотенцијала, ветра, сунчевог 

зрачења, биомасе, отпада, итд.) Србија је у могућности да своје дугорочне потребе 

задовољави из сопствених ресурса. Уз постојећу структуру извора у којој доминира угаљ, 

Србија успешно задовољава потребе потрошача електричне енергије, док евентуалне 

вишкове пласира на тржиште. На дужи рок, неопходно је увећати удео обновљивих извора и 

смањити ослањање на угаљ, тако да постоји потреба за променом структуре производних 

капацитета. Промену структуре треба планирати и изводити тако да се у процесу обезбеди 

искоришћење расположивих ресурса и економски најповољније увећање удела обновљивих 

извора енергије. Поменуто увећање треба ускладити са растом конкурентности обновљивих 

извора, развојем нових технологија за акумулацију енергије и са применом система за 

управљања потрошњом. 

 

2. 

 
Стратешко опредељење да повећава удео обновљивих извора енергије Србија мора да 

спроводи не доводећи у сумњу испуњавање преузетих обавеза. У исто време, потребно је   

водити рачуна о томе да динамика даље транзиције буде у складу са интересима српских 

купаца енергије и интересима српске енергетике. 

 
Образложење 

 

Национални акциони план за обновљиве изворе енергије предвиђа да до 2020. године у Србији 

буде изграђено 1092 МW нових електрана на ветар, хидропотенцијал, сунчево зрачење, 

биомасу, отпад и геотермалне изворе. За привлачење инвестиција за њихову градњу дати су 

законски подстицаји у виду статуса повлашћеног произвођача и гарантоване цене, знатно 

веће од трошкова производње у постојећим електранама. Имајући у виду да је значајан део 

нових капацитета на обновљиве изворе (ветар и сунце) по карактеру несталан и неуправљив, 

неизбежно је прилагођавање постојећих капацитета измењеном радном режиму, уз 

евентуалну каснију градњу и великих акумулација, што све представља додатни трошак, у 

коме за сада није предвиђено никакво учешће инвеститора електрана на ветар и сунце које 

тај трошак изазивају. Шта више, многим инвеститорима је дозвољено да користе 

економски најповољније локације са становишта енергетског потенцијала и услова изградње 

електрана, тако да преостају неповољније (скупље) локације. Такође треба подржати 



истраживања и развој технологија за складиштење енергије из обновљивих извора попут 

конверзије CO2 у природни гас, примене генетски модификованих бактерија за конверзију 

пољопривредне биомасе у природни гас и других. 

 

 

3. 

 

Електроенергетика Србије ради, развија се и суочава са транзицијом од 

конвенционалних ка обновљивим изворима примарне енергије. У исто време, развија 

се тржиште електричне енергије и ствара простор за инвеститоре. Ради усклађивања 

развоја и транзиције са дугорочним, стратешком интересима српске 

електроенергетике, неопходно је доносити и примењивати релевантне прописе и 

искористити управљачку улогу државе да би се процесима транзиције брижно и 

стручно управљало и да би се избегле негативне последице. 
 

 

Образложење 

 

Транзиција од конвенционалних ка обновљивим изворима примарне енергије мора бити добро 

осмишљена и контролисана због њених крупних и далекосежних последица, од којих неке још 

нису ни довољно сагледане нити детаљно изучене. Док производња термоелектрана постаје 

све мање профитабилна због обавезе спровођења мера заштите животне средине, 

производња из електрана са новим обновљивим изворима се мора и даље субвенционисати 

ради убрзања транзиције ка „зеленој“ производњи. Стога је нужно да буде одабрана 

оптимална динамика спровођења та два супротна процеса уз успостављање равнотеже 

између њих. Успостављање и одржавање динамике транзиције је у надлежности државе. 

Будући да се биомаса сматра највећим извором обновљиве енергије у Србији, постоји намера 

да се њеним коришћењем испуни значајан део преузетих обавеза. При томе се недовољно  

користи отпадни материјал из дрвне индустрије и пољопривредна биомаса, већ се до 

биомасе углавном долази сечом стабала чиме се угрожава шумски фонд. До пелета за 

потребе извоза долази се сечом здравих стабала, што проузрокује бројне лоше последице које 

настају стога што не примењују заштитне мере које сечу стабала ограничавају на годишњи 

прираст. Са друге стране, пољопривредна биомаса остаје још увек недовољно искоришћена 

због изостанка осмишљеног начина који би њено прикупљање и коришћење начинио 

економски атрактивним. Једна од подстицајних мера је и успостављање спреге са 

производњом топлотне енергије. 

 

4.  
 

Успешно планирање и управљање енергетском транзицијом заснива се на 

веродостојним проценама енергетског потенцијала конвенционалних и обновљивих 

извора. Постојећа класификација и расположиве процене нису усклађене, нису 

регулисане прописима и нису адекванте за доношење одлука, што треба уредити 

прописима и што пре кориговати.  

 
Образложење 

 

За исправно, економски оправдано и друштвено прихватљиво коришћење ресурса фосилних 

горива и потенцијала обнољивих извора за производњу електричне енергије, они морају да 

буду детаљно изучени у квантитативном и у квалитативном смислу. Да би обновљиви и 

необновљиви извори примарне енергије могли да буду исправно валоризовани при избору 

алтернативних решења за производњу електричне енергије, потребно је да постоји јасна 

корелација између категоризације резерви угља и других фосилних горива (дефинисане 

њиховом расположивом масом и енергијом садржаном у јединици масе) и категоризације 



потенцијала обновљивих извора у јединици времена (дефинисане енергетским флуксом по 

јединици површине и упадном површином за случај ветра и сунчевог зрачења, протоком и 

падом за случај воде и одговарајућим параметрима за случај биомасе, отпада и геотермалне 

енергије), као и референтним временским интервалом. Како процентуално учешће и значај 

обновљивих извора за електроенергетику Србије са временом расту,  њихово квантитативно 

и квалитативно изучавање, законска категоризација и заштита постају све значајнији. У 

пракси се неправилно упоређују расположиве резерве угља и других фосилних горива са 

технички искористивим потенцијалом обновљивих извора који је знатно већи од њиховог 

економски оправданог потенцијала, посебно када се не рачуна на садашње ценовне 

подстицаје. Србија стога мора да успостави исправну методологију утврђивања енергетске 

вредности необновљивих и обновљивих извора и међусобне корелације међу њима. 
 

 

5. 
 

Дугорочна перспектива електроенергетике Србије у светлу спровођења Париског 

споразума о спречавању климатских промена није довољно јасна због недоумица око 

будућег коришћења угља, те је неопходно да се формира усаглашени национални став 

у погледу употребе домаћег лигнита за производњу електричне енергије. 
 

Образложење 

Дугорочна перспектива електроенергетике Србије у светлу спровођења одредаба Париског 

споразума о спречавању климатских промена и пријема у чланство Европске Уније није 

довољно јасна због недоумица око коришћења сопствених резерви угља. Већ уочљиве глобалне 

климатске промене због раста концентрације угљен-диоксида (СО2) и других гасова са 

ефектом стаклене баште у атмосфери, доводе електроенергетике земаља које се ослоњају 

на угаљ у све тежи положај. Будући да технологија издвајања СО2 из димних гасова још није 

комерцијално расположива, а јача глобална тенденција да се емисије из електрана смањују  и 

сведу на нулу до половине овог века, дугорочна перспектива коришћења домаћег лигнита 

постаје све неизвеснија за Србију. Пошто су технологије за уклањање CO2 из димних гасова 

који настају при сагоревању фосилних горива још у фази развоја, на њихову примену Србија 

може да рачуна тек у даљој будућности, те мора да примењује друге мере у циљу смањења 

емисија како би могла да на дужи рок настави производњу електричне енергије засновану на 

домаћим резервама лигнита. Приликом преговора са ЕУ и преузимања даљих обавеза 

неопходно је обезбедити одговарајућу компензацију, по угледу на друге европске земље које 

користе угаљ. У том смислу било би разумно да се, поред политичког, формира и стручни 

став о коришћењу преосталих резерви лигнита. У поштовању преузетих обавеза у смањењу 

емисије CO2 треба се угледати на земље са сличном структуром ресурса, и извршити 

расподелу обавеза смањења емисија између енергетике, пољопривреде и транспорта у 

најбољем интересу Србије. 
 

6. 

 

Имајући у виду динамичне промене и убрзан развој нових технологија, уз 

истовремене брзе промене у односима Србије и окружења, неопходно је будно 

пратити све релевантне факторе и преиспитивати Стратегију развоја енергетике. 
 

  

Образложење 

 

Стратегија развоја енергетике је по природи врло важан документ који доноси Народна 

скупштина у циљу усмеравања дугорочног развоја националне енергетике у најбољем 

интересу земље и уз оптимално коришћење расположивих националних енергетских ресурса 

и потенцијала. Како се у пракси тежи да период на који се стратегија односи буде што 

краћи (да би квантитативна сагледавања била што прецизнија), такав приступ је по правилу 



на штету њеног квалитета и приближава је по карактеру оперативном плану на средњи 

рок. Стицајем многих неповољних околности, важећа Стратегија енергетике Србије донета 

је за период од само 15 година (до 2025. са пројекцијом до 2030. године) и обухвата унапред 

донете акционе планове за обновљиве изворе и енергетску ефикасност. Тако формирана 

стратегија није у могућности да представља јасну дугорочну визију целокупног развоја 

енергетике Србије, те је нужно њено стално преиспитивање и усавршавање. Осим тога, 

иако је држави омогућено да мерама подстицаја утиче на структуру домаћих извора 

електричне енергије и управља динамиком транзиције са фосилних на обновљиве изворе 

енергије, по Закону о енергетици Србије производња електричне енергије није делатност од 

општег интереса, што значи да је потрошач упућен на тржиште на коме му није увек 

гарантована сигурност снабдевања, те питање сигурности снабдевања енергијом мора 

бити решено на други начин. Домаћа струка је неопходна у изради и сталном преиспитивању 

Стратегије, а још више у управљању процесом енергетске транзиције и при доношењу 

одлука о избору технологија па и у развоју нових технологија. 

 

7. 

Развој електроенергетике је потребно ускладити са променама у окружењу и са 

укупним економским развојем земље, те подлоге за израду дугорочних планова у 

оквиру важеће енергетске стратегије треба непрекидно преиспитивати.  
 

Образложење 

 

Потребно је планирати и применити стратешке мере усмерене ка смањењу расипања 

енергије, стимулисати повећање енергетске ефикасности и подстицати инвестиционе 

активности које имају за циљ даље смањење емисија и повећања удела економски 

прихватљивих обновљивих извора уз изналажење могућности да ce што активније укључе 

сви сегменти домаће привреде, струке и науке. Како су у важећу Стратегију уграђени 

релативно високи обавезни национални циљеви за учешће енергије из обновљивих извора у 

бруто финалној потрошњи енергије (27%), уведени су подстицаји у намери да се привуку 

инвестиције у електране на ветар, сунчево зрачење, отпад, биомасу и на преостали 

хидроенергетски потенцијал укључујући и мале водотокове. На другој страни, већина 

постојећих термоелектрана је на крају свог пројектованог радног века, док се неки блокови  

приближавају и крају продуженог радног века. Уместо модернизације постојећих 

термоелектрана мање снаге, треба градити савремене термоблокове велике снаге, код којих 

је специфична емисија значајно мања а енергетска ефикасност далеко већа па је и 

усклађивање са стандардима заштите животне средине знатно једноставније.  Одређивање 

оптималне структуре извора електричне енергије је стога врло деликатан задатак који се 

мора решавати уз ослањање на домаћу струку и науку.  
 

 

8. 

 

Текућа организациона трансформација државних електропривредних предузећа у 

модерне компаније спроводи се ради увођења слободног тржишта електричне 

енергије и постепено мења досадашњи утицај државе, при чему она мора да задржи 

бар могућност да управља енергетским ресурсима и испуњава своје законске обавезе 

према потрошачима.  
Образложење 

 

Тржишне реформе у енергетици захтевају све ригорозније структурне и регулаторне 

промене, које су у функцији јачања тржишних механизама и интеграције у паневропско 

енергетско тржиште. Ти процеси, уз транзицију ка обновљивој енергији и преузимање 

обавеза из Париског споразума о спречавању климатских промена, имају посебно велики 



утицај на електроенергетику Србије, доминантно ослоњену на домаће резерве лигнита, те 

захтевају да кључне одлуке буду засноване на знању, аргументовано структуиране и 

димензионисане, тако да њихов интегрални утицај на цене енергије и конкурентност 

привреде буде дугорочно што мањи, а да при томе допринос  расту запослености и очувању 

социјалне кохезије буде што је могуће већи. Тај утицај у Србији временом постепено слаби 

како се слободно тржиште шири и развија, али је још увек доста присутан (регулисање цена, 

на пример). Утицај државе треба да буде задржан и спровођен евентуално на неки други 

начин, све са циљем обезбеђења сигурности снабдевања потрошача и заштите ресурса. 

 

9. 

 

Србија мора предузети све мере да достигне и очува транспарентност и фер односе у 

трговини електричном енергијом, уз стално усавршавање тржишних механизама и 

процедура, како би трговање било економски и друштвено оправдано и обезбеђена 

сигурност снабдевања потрошача. 

 
Образложење 

 

Тржишна правила подразумевају веома добро уређену, организовану и транспарентну 

трговину електричном енергијом. Будући да ни домаће ни регионално тржиште електричне 

енергије нису достигли потребан ниво опремљености и организације, постоји опасност да се 

у српске енергетске трансакције, послове и токове инфилтрира посредник који би, користећи 

своје технолошке и политичке предности, могао да без улагања инвестиција и сопствених 

хардверских ресурса убира значајан приход на начин сличан UBER-у. По Закону о енергетици 

Србије, балансна одговорност на тржишту електричне енергије је обавеза свих учесника, 

што значи њихову обавезу да учествују у уравнотежењу производње, потрошње и уговорене 

куповине и продаје електричне енергије у периоду за који се утврђује балансно одступање и 

да преузму финансијску одговорност за одступања. Прихватањем трећег енергетског 

пакета Србија се обавезала да трећим странама обезбеди слободан приступ њеној 

електричној мрежи и гасоводима, а да при томе не успева да искористи своје право 

реципроцитета. Треба посебно имати у виду да се поред тржишта енергије разматра и 

могућност увођења тржишта капацитета, за које још увек не постоје развијени механизми 

заштите од злоупотреба. Дода ли се томе и могуће увођење тржишта емисијама у Србији, 

индиректно везано за тржиште електричне енергије, јасно је колико је важно даље 

усавршавање самог тржишта, тим важније што је обезбеђење сигурности снабдевања 

потрошача везано уз велике ризике карактеристичне за свако тржиште. 

 

10. 

 

Држава је у законској обавези да обезбеди сигурност снабдевања својих потрошача, те 

мора да избегава зависност од увоза електричне енергије, самостално доносећи 

промишљене одлуке о будућем развоју своје електроенергетике.  
 

Образложење 

 

Надлежне државне институције морају посветити посебну пажњу сигурности снабдевања 

при текућим променама у електроенергетском сектору и у условима када производња 

електричне енергије нема статус делатности од општег интереса. У томе се морају више 

ослањати на стручњаке при доношењу разних одлука, имајући у виду да је српска енергетика 

под значајним и растућим утицајем великих глобалних и европских изазова везаних за 

климатске промене, повећање удела и интеграцију енергије из обновљивих извора, тржишне 

реформе и других. Како енергетска транзиција подразумева активну улогу државе у 

управљању транзиционим процесима, излаз на регионално и паневропско тржиште треба 



спроводити на начин који ће доприносити доброј валоризацији српског електроенергетског 

сектора и што повољнијем снабдевању купаца у Србији. Стога је очување државног 

власништва над Електропривредом Србије од виталног значаја и у том циљу је неопходно 

предузимати мере које ће спречити евентуална решења да се финансијски проблеми државе 

решавају продајом Електропривреде. И осмишљена приватизацијa може да буде опција, али 

са јасном идејом како, под којим условима и који јој је циљ. 

 

11. 

 

Сигурност снабдевања потрошача постаје мања у случају препуштања сопствених 

ресурса на коришћење стратешким партнерима, те таква политика на дуги рок није 

прихватљива и мора бити стално преиспитивана и по потреби коригована у 

стратешком и законодавном смислу.  

Образложење 

Сигурност снабдевања потрошача енергијом у Србији може бити угрожена приликом 

прихватања разних међународних обавеза или неопрезног препуштања сопствених ресурса 

тзв. стратешким партнерима. Стратешко партнерство је пожељно, али уз велики опрез, 

будући да је примарни интерес стратешког партнера да оствари профит, а државе да уз то 

обезбеди и сигурно снабдевање потрошача по ипак прихватљивим ценама. Енергетика је у 

данашње време постала врло ефикасно средство за вођење глобалне политике, па се у том 

геополитичком и војном надметању за власништво над енергетским ресурсима или за 

контролу над путевима транспорта енергије боре најмоћније силе света, при чему обично 

највише трпе мале земље. Како се у тим условима очување сигурности снабдевања по 

правилу не поклапа са примарним интересом стратешких партнера, Србија мора да 

искористи све могућности да препозна њихове намере и да избегава, односно да покуша да 

промени евентуалне пропусте већ учињене кроз досадашње договоре и уступке страним 

стратешким партнерима, а да могуће негативне последице таквих пропуста ублажи. 

 

12. 

 

Повећање удела обновљивих извора и спровођење мера за заштиту животне средине 

чине српску Електропривреду зависном од инвестиција, пошто она због садашње 

релативно ниске цене електричне енергије не може да обезбеди адекватну 

акумулацију за сопствена улагања у постојеће и нове капацитете. Потребно је пронаћи 

мере да постојеће стање не би довело до угрожавања пословне и финансијске 

стабилности.   
Образложење 

 

Приходи које електроенергетика Србије остварује на тржишту ограничени су околношћу да 

се преко половине укупно произведене електричне енергије испоручује потрошачима по 

регулисаним и ниским ценама. Стога не постоји могућност самосталног финансирања 

градње нових извора одрживе енергије, продужетка радног века постојећих електрана, 

замене постојеће опреме савременом, нити уградње додатних ситема за издвајање штетних 

материја из димних гасова.  Стратешко опредељење Србије за повећање удела обновљивих 

извора се у значајној мери спроводи уз учешће приватних инвеститора. У недостатку 

неопходних усмерења, почетна искуства у примени тржишних механизама и приватних 

инвестиција укључују позитивне али и негативне ефекте. Потребно је кориговати пропусте 

и омогућити да се применом нових технологија остваре позитивни ефекти, побољшају 

техничке карактеристике и да се допринесе решавању проблеме Електропривреде. Зато је 

неопходна 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 њен даљи 



развој. Уз одговарајућу стручну помоћ, у обновљиве изворе велике снаге и значаја треба да 

инвестира и сама Електропривреда, користећи своје техничке предности, остварујући тиме 

значајне финансијске ефекте и обезбеђујући средстава за сопствени развој. У сваком случају, 

потребно је усмеравати и охрабривати инвеститоре да улажу у развој који је у складу са 

интересима српске електроенергетике, а политиком реалних цена електричне енергије треба 

да се обезбеђује пословна и развојна одрживост електропривреде као и целог енергетског 

сектора. 

 

13. 

 

Уведене подстицајне мере за електране на обновљиве изворе и повећање трошкова 

производње електричне енергије из термоелектрана због неопходних мера заштите 

животне средине представљају додатно оптерећење за електропривреду, те је 

потребно стално пратити и по потреби смањивати подстицаје.  

 
Образложење 

 

У условима отвореног тржишта електричне енергије постоји стални притисак на ценовну 

политику, при чему се сукобљавају тенденције повећања трошкова производње због обавеза 

предузимања мера за заштиту животне средине, али и потреба смањења трошкова ради 

обезбеђивања конкурентности на тржишту. Сa друге стране, електроенергетика Србије 

треба да буде поново стављена у функцију привредног развоја, као подстрекач примене нових 

технологија и знања. Као развојна делатност која значајно утиче на привреду и друштво, 

електроенергетика може бити поуздана и економски одржива производна грана, при чему не 

треба правити компромис између заштите животне средине и цена електричне енергије. 

Нужне мере заштите животне средине од негативних утицаја емисија штетних материја 

из термоелектрана утичу на повећање трошкова производње електричне енергије, а уведене 

подстицајне мере за електране на обновљиве изворе такође представљају додатно ценовно 

оптерећење за потрошаче. Потребно је стога стално пратити и по потреби смањивати 

подстицаје, тим пре што се део профита остварен из подстицаја одлива из Србије. 

Захваљујући поседовању сопствених извора, на цену електричне енергије Србија ипак може 

утицати кроз много рационалније коришћење лигнита у комбинованој производњи 

електричне енергије и топлоте за грејање, тако да, уз позитиван утицај на збирне трошкове 

производње, остварује већу сигурност снабдевања. 

 

14. 

 

Због ниских продајних цена за домаћинства и мале купце, електроенергетика Србије 

данас није у стању да из сопствене акумулације обезбеди потребне инвестиције за 

(само)одрживи развој, те продајне цене електричне енергије морају порасти.  
 

Образложење 

 

Чињеница је да је производна цена електричне енергије у Србији релативно ниска захваљујући 

доброј структури постојећих извора, релативно јевтином угљу и ситуацији да су многи 

трошкови који би морали да терете произведени kWh (рекултивације површинских 

угљенокопа и депонија пепела, одводњавање пољопривредног земљишта и други) готово 

занемарени. Због ниских цена електричне енергије Електропривреда Србије није у могућности 

да одржава потребну високу погонску спремност, а са друге стране то јој урушава 

тржишну вредност. Будући да се електрична енергија у Србији још увек третира као свима 

доступно јавно добро, социјални аспекти су једно од оправдања за ниску цену електричне 

енергије која је нижа него у другим земљама у окружењу. Много ефикасније и практичније 

решење претпоставља раскид са политиком ниских цена за све потрошаче, уз решавање 



социјалних аспеката вишеструким повећањем броја заштићених домаћинстава категорији 

угрожених купаца новчаном надокнадом изван обавеза електропривреде. 
 

15. 

 

Србија не располаже сопственим технологијама за нове обновљиве изворе енергије, па 

треба да будно прати њихов развој како би могла да их благовремено и исправно 

користи.  
Образложење 

 

Србија има дуго искуство у експлоатацији расположивих резерви лигнита и 

хидропотенцијала који у догледном времену могу задовољавати потребе за електричном 

енергијом. Захваљујући освојеним и унапређиваним технологијама, енергија из расположивих 

ресурса се још увек може добијати под економски повољним условима. Међутим, како су 

могућности досадашњег коришћења угља све неекономичније због обавеза уградње система 

за заштиту животне средине и потреба примене нових технологија,  производња електричне 

енергије постаје скупља. У исто време технологије за коришћење нових извора обновљиве 

енергије, за акумулацију енергије и за управљање потрошњом постају све јевтиније, те 

класичне технологије постају све мање конкурентне. То значи да опстанак на тржишту 

постаје мање известан за конвенционалне технологије, а тиме и лигнит као енергент може 

да изгуби значај као извор примарне енергије пре него што његове резерве буду исцрпљене. 

Због тога је нужно благовремено припремање стручних кадрова и привреде за нове 

технологије будући да је и до сада српска електроенергетика имала велики утицај на домаћу 

привреду и представљала значајан подстицај развоју домаћег знања и привреде у целини. Због 

тога одлуке о избору и примени нових технологија треба доносити уважавајући и могућност 

укључивања домаће науке, струке и оперативе. То се нарочито односи на технологије за 

управљање потрошњом и за интеграцију електрана на бази енергије ветра и сунчевог 

зрачења у електроенергетски систем. 
 

 

16. 

Увођење комуникационих и управљачких технологија, дистрибуиране производње и 

паметних мрежа отвара велике нове пословне могућности, али подразумева и 

ослањање на елементе информационих система који су изложени опасностима од 

злонамерних хакерских напада и огромним штетама које ти напади могу изазвати, те 

је нужно благовремено ангажовање домаће науке и струке за креирање адекватне 

заштите од таквих напада. 

 
Образложење 

 

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, радова и опреме. Обавеза постепене замене 

термоелектрана обновљивим изворима ствара потребу за врло скупом акумулацијом 

електричне енергије, која се у значајној мери може редуковати увођењем савремених мера и 

технологија управљања потрошњом уз коришћење енергетске електронике. Уз то, увођење 

паметних мрежа, креирање нових модела уговорених односа између снабдевача и потрошача, 

и друга решења базирана на савременим информационим технологијама веома много 

доприносе осавремењивању српске електроенергетике. Међутим, управо се тиме она излаже 

могућим хакерским нападима, утолико штетнијим уколико је информациона платформа 

сложенија. Јасно је стога да се, паралелно са нужном дигитализацијом електроенергетике, 



мора обезбеђивати и заштита од могућих хакерских напада. Домаћа информатичка струка, 

наука и индустрија су у стању да развију и примене информационе технологије у свим 

функцијама електроенергетике, укључујући и неопходну заштиту од напада. Потребно је 

стога благовремено ангажовати домаће институте и компаније које већ производе 

ефикасна харверска и програмска решења. Са примереном динамиком треба уводити 

технологије паметних мрежа, које омогућују развој концепта интегралне енергетике са 

хибридним решењима, дистрибуираном производњом, електричним транспортом, 

складиштењем енергије, комбинованом производњом електричне и топлотне енергије, 

топлотним пумпама и микромрежама. 

 

   17. 
 

Због изузетне комплексности електроенергетике, постоји потреба озбиљног 

проучавања, праћења и сталног преиспитивања њеног развоја. Србија има стручне 

кадрове да тако води своју енергетску, а у оквиру ње и своју електроенергетску 

политику, али мора да више користи те кадровске могућности. Очување и развој 

стручног потенцијала тражи оснивање новог студијског програма за вискошколско 

образовање енергетичара.   

 
 

Образложење 

Како су међусобно зависне, врло испреплетане и по карактеру глобалне, енергетске, 

еколошке, климатске и друге развојне политике у свету не остављају простор за 

волонтаризам и импровизације, већ су им једино струка и наука чврст и стабилан ослонац. 

Преузимање будућих обавеза, глобално и у процесу ЕУ интеграција, Србија мора заснивати 

на детаљним анализама утицаја преузетих обавеза. Потребно је настојати да преузимање 

обавеза буде примерено степену развоја, да допринесе националној економији и да буде 

упоредиво са праксом сличних земаља. Да би политика укључивања стручњака у доношење 

одлука била одржива, неопходно је обезбедити широко образовање и добру обуку 

енергетичара. Имајући у виду мултидисциплинарност енергетике и потребу за образованим 

кадровима, нужно је у образовни систем Србије увести одговарајуће измене.  Само 

делимична знања која су потребна енергетичару у Србији се предају на појединим 

факултетима, али не постоји начин да студент стекне диплому и савлада сва потребна 

знања. За мултидисциплинарну област каква је енергетика неопходно је предвидети засебан 

студијски програм основних, мастер и докторских студија, чије би се завршне године 

организовале и изводиле у сарадњи са електропривредом. 

 

18. 

 

За унапређење српске енергетике уз примену нових технологија и решења, као и за 

осмишљавање примеренијег начина доношења прописа и преузимања међународних 

обавеза потребно је створити одговарајућу трајну организациону форму или  институт 

који треба да има енергетику као своју основну делатност. 

 

Образложење 

 
Унапређење српске електроенергетике уз очување контроле над сопственим капацитетима 

и ресурсима тражи успостављање, организовање, стручно усавршавање и очување домаћих 

експертских капацитета за стратешко планирање, за примену нових технологија и решења, 

као и за осмишљавање бољег начина доношења регулативе и преузимања међународних 

обавеза. Постоји потреба и за сталним усавршавањем и институционалним организовањем 

стручњака који добро владају дисциплинама од значаја за енергетику да би били способни за 

постављање развојних стратегија, доношење одлука везаних за технолошка унапређења, као 

и за проналажење примереног начина за преузимање међународне регулативе и обавеза. 



Електроенергетика Србије такође захтева стална технолошка унапређења, за које потреба 

нарочито расте са све строжијим мерама еколошке заштите, већим учешћем нерегулисане 

производње из обновљивих извора и сa новим облицима потрошње као што су електрични 

аутомобили и сл. Та унапређења се посебно односе на електроенергетску мрежу, пред коју се 

као императив поставља трансформација ка активној „паметној“ мрежи уз унапређење 

енергетске ефикасности и оптимизацију потрошње у електродистрибуцијама. Због 

мноштва технолошких, економских и осталих питања са којима се сусреће 

електроенергетика Србије и због потребе да се обухвате и остали енергетски сектори, 

нужно је објединити напоре домаћих истраживача, аналитичара и стручњака у 

мултидисциплинарни институт у коме је енергетика основна делатност и који би имао 

стално ангажовање у планирању и доношењу одлука од националног значаја.  

 

 

19.  

 

Србија мора пронаћи начин да се у будуће приликом доношења одлука у државним 

институцијама укључе и стручне институције и људи од струке. 
 

Образложење 

 

Деликатност управљања сектором електроенергетике подразумева добро осмишљено 

доношење одлука, што се може постићи тек након дужег и исправног сагледавања свих 

последица таквих одлука. На доношење одлука највећи утицај имају изабрани представници 

и органи власти, упућени и информисани онолико колико то могу бити. Електроенергетика је 

посебно деликатна мултидисциплинарна област у којој је нужна велика стручност не само 

извршилаца већ и доносилаца одлука. То значи да је управљање радом и развојем тако 

сложеног система ризично ако у томе учествију само политичари, па би у будуће у процес 

доношења одлука у државним институцијама требало да буду укључене и стручне 

институције и људи од струке.  

 

 


