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Српска академија наука и уметности организује скуп са циљем да отвори кон-
структивни дијалог експерата, омогући стварање визије дугорочног развоја и 
унапреди комуникацију између представника електропривреде, струке, државе 
и потрошача. Програм скупа предвиђа серију предавања праћених дискусијом 
о конкретним, задатим темама међу којима је стратегија развоја, контрола и 
коришћење кључних ресурса, проблеми енергетске сигурности, економска и 
еколошка одрживост, развој тржишта и утицај европских интеграција, орга-
низациони и кадровски проблеми, проблеми управљања, ефикаснијег ангажо-
вања домаће науке и струке и проблеми образовања енергетичара. Сажетак 
предавања, извод из дискусија и закључци биће публиковани у зборнику који 
ће издати САНУ.
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 Савремена енергетика се коренито мења, па се и српска 
енергетика налази пред новим изазовима који траже примену 
нових технологија и нових модела организације, прилагођавање 
тржишном окружењу, као и доношење значајних и далекосеж-
них одлука. Европска унија тражи електроенергетику која ће 
обезбедити сигурно снабдевање уз минималан утицај на животну 
средину и глобалну климу, па чак постепено и уз нулту емисију 
угљен диоксида. Савремена електроенергетика налази решења у 
коришћењу обновљивих извора, у повећању енергетске ефикас-
ности, у повећању флексибилности конвенционалних електрана, 
у примени паметних (интелигентних) мрежа,  акумулацији енер-
гије и увођењу мрежа са једносмерним струјама. 
У нашим оквирима ови глобални и европски изазови су свакако 
оптерећени решавањем и додатних комплексних акумулираних 
и текућих проблема. Од српске електропривреде се очекује ду-
горочно сигурно снабдевање потрошача, пословна одрживост, 
еколошка санација постојећих капацитета и допринос нацио-
налној политици климатских промена, одржива транзиција ка 
нискоугљеничној производњи, уравнотежење и стабилизација 
финансијског стања, унапређење способности и ефикасности 
инвестирања, допринос развоју енергетског тржишта и што боље 
позиционирање на регионалном и ширем простору, ефикасније 
управљање ресурсима, процесима и променама. Уско повезана 
са пратећим предузећима и институтима, енергетика има вели-
ки утицај на индустрију, привредна збивања, технолошки развој, 
запосленост и укупну економију и друштво. Њен одржив развој 
је везан и за обезбеђење социјалне кохезије. Све наведено, као 
и ширење нових технологија, паметних мрежа, трансактивне 
енергије и енергетске електронике доводи до неминовних про-
мена и намеће потребу за доношењем важних одлука које ће 
утицати на  Србију у великој мери и на дужи рок. 
 Кроз законску регулативу, отварање тржишта и политич-
ки утицај, процес интеграција у значајној мери одређује домаћу 
енергетику, науку и струку. Могућност самосталног одлучивања 



о значајним питањима српске енергетике је смањена, док је ве-
лики део домаћих истраживача  упућен на теме које нису не-
посредно везане за важне проблеме српске енергетике. Честе 
кадровске и организационе промене смањују утицај домаће 
струке на формулисање стратегије, на ефикасност доношења 
одлука, на оптимално коришћење ресурса, на функционисање и 
вредност електропривредних система. Потребно је тражити ре-
шења за превазилажење описаног стања кроз унапређење кому-
никације између српске енергетике и домаћих стручњака. 
 Циљ скупа је отварање конструктивног дијалога пред-
ставника науке и струке, утицајних људи који раде у српској 
енергетици и представника релевантних државних институција. 
На скупу ће бити приказане релевантне анализе, оцене и пер-
спективе и искуства из домаће енергетике као и искуства других 
земаља. Учесници скупа ће настојати да формулишу закључке 
у погледу стратегије развоја, ефикасног коришћења и очувања 
контроле над кључним ресурсима и настојања да предстојеће 
одлуке буду у интересу Србије. 
 Регистрација је предвиђена на почетку скупа и током 
трајања скупа.  Сви који се региструју могу да учествују у диску-
сији уз временска и тематска ограничења о којима ће се старати 
председавајући секција.  Овим позивамо све заинтересоване да 
присуствују скупу, да буду активни учесници, и да дају свој до-
принос  закључцима. 



ПРОГРАМ

9:00–9:25 ОТВАРАЊЕ СКУПА
Поздравне речи

9:30–11:00 СРПСКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА У КОНТЕКСТУ 
ЕНЕРГЕТСКИХ ТРЕНДОВА У ЕУ И СВЕТУ
Медијатори: мр Драган Влаисављевић, 
дописни члан САНУ Слободан  Н. Вукосавић

1. Мр Драган Влаисављевић: СРПСКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
У КОНТЕКСТУ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРЖИШНИХ ТРЕНДОВА У 
ЕВРОПИ 

• Кратак опис постојећег стања у електроенергетици Србије
• Тржишни трендови до 2025. (2030)
• Развој и економска одрживост електроенергетике у  тржишном 
   окружењу
• Аквизиција у региону и утицај на електроенергетику у 
  Србији

2. Дипл. инж. Љубо Маћић: УТИЦАЈ ЕВРОИНTЕГРАЦИЈА И 
ПРОМЕНА У ГЛОБАЛНОЈ ЕНЕРГЕТИЦИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕР-
ГЕТИКУ СРБИЈЕ 

• Постојећи законски оквир и његова имплементација
• Нови пакет мера за убрзање енергетске транзиције ЕУ ка 
   чистој енергији – могуће промене у Србији
• Париски климатски споразум – прилагођавање 
   електроенергетике Србије 
• Утицај на ефикасност и одрживост електроенергетике и 
  трошкове обезбеђења електричне енергије



3. Дописни члан САНУ Слободан  Н. Вукосавић: АНГАЖОВАЊЕ 
ДОМАЋЕ НАУКЕ И СТРУКЕ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ СРБИЈЕ 

• Потребе за сталним ангажовањем домаће науке и струке – 
   координација домаћих институција у циљу развоја
• Улога домаће индустрије, пројектаната и извођача
• Школовање и специјализација кадрова за 
   електроенергетику Србије
• Подршка државе и аспекти повезивања са светом

Питања за дискусију:

1. Међу мерама климатске политике ЕУ је и дестимулација коришћења 
угља. Банке све теже финансирају пројекте на угаљ. Како Србија 
може избећи ризике дугорочнијег ослањања на лигнит?

2. Да ли и Србији треба национални институт за енергетику?

3. Начин преузимања међународних обавеза и регулативе, потреба 
и могућности за другачијим приступом.

4. Утицај тржишних цена електричне енергије у региону на профитабилност 
Електропривреде Србије од 2020. до 2030.  Када ће цена за гарантовано 
снабдевање/без мрежарине бити једнака тржишној цени ел. енергије? 

5. Да ли политика ослањања на тржиште енергије, успостављена Законом 
о енергетици, може обезбедити Србији дугорочно сигурно снабдевање 
електричном енергијом или ће, као у многим земљама, бити неопходне 
државне интервенције и подстицаји?

6. Како Србија може најефикасније успоставити, организовати и обезбедити 
одрживост експертских капацитета за енергетско стратешко планирање и 
анализу утицаја начина преузимања међународне регулативе и обавеза?

7. Који су ефекти кадровских промена, реогранизације и outsourcing-а?

11:00–11:15 Кафе пауза



11:20–12:50 НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ПРИМЕНУ У 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ
Медијатори: академик Дејан Поповић, 
проф. др Никола Рајаковић

1. Проф. др Никола Рајаковић: ПАМЕТНЕ МРЕЖЕ И ПАМЕТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РАЗВОЈ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ

Стратешки значај паметних мрежа. Отворена питања сав-
ремене енергетике - ограничене резерве фосилних горива, 
климатске промене и заштита животне средине, енергетска 
ефикасност и e-mobility у условима растућих потреба за енер-
гијом. Одзив потрошње и неопходна инфраструктура - памет-
на бројила, паметни уређаји, комуникације, надређени опе-
ративни центар и припадајући софтвер. Савремена решења 
за акумулацију енергије у мрежама са обновљивим изворима. 
Оптимизација функција надзора и управљања мрежом — син-
хрофазори, WAMS системи, аутоматизација дистрибутивних 
мрежа. Повећање постојећих капацитета елемената мреже 
— динамичко оптерећивање водова, примена FACTS техноло-
гија, ограничавање струја кратких спојева. 

2. Академик Дејан Поповић: ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ 
ТЕХНОЛОГИЈА И СОФТВЕРСКИХ РЕШЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ, 
ЗАШТИТУ И РЕАЛИЗИЈУ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСАКЦИЈА У 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ 

Савремене мреже се у великој мери разликују од мрежа које 
су се користиле у Теслино и Едисоново време. У порасту је 
број извора и потрошача који се на мрежу прикључују преко 
електронски контролисаних уређаја — енергетске електронике. 
Поменути уређаји обављају функцију енергетског интерфејса 
који прилагођава извор/потрошач параметрима мреже. 
Уз напредне дигиталне комуникације и управљање, ствара 
се могућност за реализацију напредних трансакција које 
остварују техничку и финансијску корист оператеру али и 
клијенту. Техничка решења и елементи интелектуалне својине 
се реализују у облику софтвера.



3. Проф. др  Милан Петровић: ИНОВАТИВНЕ   ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ БАЗИРАНЕ НА ПРИМЕНИ УГЉА 

Увећање степена корисног дејства применом ултра-суперкри-
тичних параметара и усавршавањем постојећих технологија – 
стање и границе развоја. Гасификација угља уз стварање синте-
тичког гаса и примену комбинованих постројења гасне и парне 
турбине. “Oxy-fuel” и “oxy-coal” циклуси, суперкритични CO
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циклуси. Издвајање угљен-диоксида из гасова-продукта саго-
ревања, транспорт и похрањивање.  Термоелектране са нултом 
емисијом. Термоенергетске технологије  на угаљ и обновљиви 
извори енергије. Примењивост у домаћим условима. 

Питања за дискусију: 

1. Које је место наше индустрије у технологијама паметних мрежа?

2. Може ли се развој софтверских алата за паметне мреже реали-
зовати код нас?

3. Интеграција енергетских и телеком. услуга, нове врсте трансак-
ција, окренутост купцу.

4. Подела трошкова увођења паметних мрежа и период повратка инвестиција.

5. Паметне зграде, паметни градови, дистрибуција једносмерним струјама.

6. Утицај уједначавања квалитета (хомогенизација) угља из површинске 
експлоатације.

7. Утицај промене технологије сагоревања на вредновање резерви угља.

8.  Примена технологије плазме уместо течних горива за потпалу. 

12:50–13:50 Пауза за ручак (Клуб САНУ)



14:00–15:30 ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СРБИЈЕ
Медијатори: академик Зоран Ђурић, 
дипл. инж. Миодраг Месаровић

1. Проф. др Дејан Ивезић: ДОМАЋИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 
И ПОТЕНЦИЈАЛИ У СТРАТЕГИЈИ РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

• Енергетски ресурси фосилних горива и потенцијали 
   обновљивих извора енергије
• Енергетска безбедност заснована на домаћим ресурсима и 
   потенцијалима
• Одрживи развој енергетског сектора — транзиција у 
   коришћењу ресурса
• Енергетски ресурси и потенцијали након 2030. године

2. Др Мирко Мелентијевић: ХИДРОЕНЕРГЕТИКА СРБИЈЕ И 
ЊЕН РАЗВОЈ 

• Досадашњи развој хидроенергетике у Србији
• Преостали хидроенергетски потенцијали Србије
• Улога реверзибилних хидроелектрана
• Значај малих хидроелектрана

3. Дипл. инж. Миодраг Месаровић: ИСТРАЖИВАЊЕ И 
КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЕНЕРГЕТСКИХ РЕСУРСА 

• Ресурси и резерве необновљивих извора енергије
• Потенцијали обновљивих извора енергије
• Релација категорија необновљивих и обновљивих извора 
   енергије
• Законска заштита националних енергетских ресурса

Питања за дискусију

1. Каква су предвиђања промена потражње електричне енергије до 
2025/2030. године?



2. Да ли је планирано учешће обновљивих извора могуће без нове 
акумулације?

3. Инвеститори су заинтересовани за економски оправдан потенцијал 
који је мањи од потенцијала који је технички искористив. Како 
спречити негативне последице?

4. Специфичности коришћења природног гаса за производњу електричне 
енергије.

5. Коришћење енергетског капацитета граничних токова (Дрина, Дунав).

6. Коришћење вода за термоелектране и друге сврхе.

7. Хоће ли промене у систему подстицаја за повлашћене произвођаче, 
планиране за 2018. годину, узети у обзир околност да су преостале 
локације углавном неекономичне? 

8. Просторни план представља законску заштиту ресурса. На терену се 
често затиче инфраструктура коју треба измештати. Утичу ли трошкови 
измештања на категоризацију резерви?

15:30–15:45 Кафе пауза



15:50–17:20 ЕКОЛОШКА ОГРАНИЧЕЊА И КЛИМАТСКИ 
АСПЕКТИ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ
Медијатори: академик Федор Месингер, 
дипл. инж. Младен Симовић

1. Дипл. инж. Бошко Буха: ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ РАЗВОЈА 
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ (“НЕРП”) 

• Обавезе смањења емисија према Уговору о оснивању Енергетске 
  заједнице
• Примена техничких решења и мера у електроенергетици 
  Републике Србије
• Да ли је могуће домаће учешће у изградњи система за 
  заштиту животне средине?

2. Академик Федор Месингер: ПРОМЕНА КЛИМЕ У СВЕТУ И 
КОД НАС УСЛЕД САГОРЕВАЊА ФОСИЛНИХ ГОРИВА 

• Средња годишња температура током протекле три године и 
   покривеност Арктика ледом. 
• Глобални климатски модели и очекиване промене климе. 
• Ослобађање гасова са ефектом стаклене баште и пораст 
   нивоа океана. 
• Очекиване промене климе у Србији. 

3. Дипл. инж. Младен Симовић: СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗА 
ЗАШТИТУ ОКОЛИНЕ (И СМАЊЕЊЕ ПРОМЕНА КЛИМЕ) 

• Уклањање честичних материја из димних гасова
• Уклањање оксида азота и сумпора из димних гасова
• Смањивање топлотног оптерећења околине
• Рекултивација терена нарушеног откопавањем угља и 
  депоновањем пепела и шљаке

Питања за дискусију: 

1. Могући утицај повећања енергетске ефикасности и примене 
обновљивих извора енергије на смањење загађивања животне 
средине из електроенергетских објеката.



2. Интерни и екстерни трошкови заштите околине у трошковима 
производње енергије.

3. Учешће јавности у доношењу и спровођењу законских обавеза 
заштите животне средине.

4. Да ли се може очекивати померање рокова за испуњење обавеза из 
НЕРП-а?

5. Колики је удео емисија СО2 из производње електричне енергије у 
укупним емисијама?

6. Може ли Србија да прати ЕУ у смањењу емисија СО2 из производње 
електричне енергије?

17:20–18:00 Предлог закључака






