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УВОД
Усвајањем Закона о ратификацији Уговора о оснивању Енергетске заједнице
између Европске заједнице и Републике Албаније, Републике Бугарске, Босне и
Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше југословенске Републике Македоније,
Републике Црне Горе, Румуније, Републике Србије и Привремене мисије Уједињених
Нација на Косову у складу са резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација
(„Службени гласник РС”, број 62/06), Република Србија је 2006. године постала чланица
Енергетске заједнице.
Према одредби члана 20. Уговора о оснивању Енергетске заједнице (у даљем
тексту: УОЕнЗ), Република Србија је прихватила обавезу да примени европске
директиве у области обновљивих извора енергије (у даљем тексту: ОИЕ) – Директиву
2001/77/ЕЗ за промоцију електричне енергије из обновљивих извора енергије и
Директиву 2003/30/ЕЗ за промоцију биогорива или других горива произведених из
обновљивих извора за саобраћај. Наведене Директиве су од 2009. године постепено
замењиване и у јануару 2012. године укинуте новом Директивом 2009/28/ЕЗ Европског
парламента и Савета од 23. априла 2009. године о промоцији коришћења енергије из
обновљивих извора и изменама, а потом и укидању Директива 2001/77/ЕЗ и 2003/30/ЕЗ
(енглески текст: Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23
April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and
subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC CELEX No. 32009L0028).
У складу са Директивом 2009/28/ЕЗ и Одлуком Министарског савета Енергетске
заједнице од 18. октобра 2012. године (Д/2012/04/МС – ЕнЗ) одређен је веома захтеван
обавезујући циљ за Републику Србију који износи 27% обновљивих извора енергије у
њеној бруто финалној потрошњи енергије у 2020. години. Истом Одлуком дефинисано
је да Национални акциони план за обновљиве изворе енергије Републике Србије треба
да буде припремљен у складу са усвојеним обрасцем за израду овог документа (Одлука
2009/548/ЕЗ) и достављен Секретаријату Енергетске заједнице. Република Србија
усвојила је Национални акциони план за коришћење ОИЕ у јуну 2013. године
(„Службени гласник РС”, број 53/13).
У складу са чланом 66. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14
и 95/18 – др.закон) Министарство надлежно за послове енергетике прати спровођење
Националног акционог плана и о томе доставља Влади извештај (у даљем тексту:
Извештај). Такође, у складу са чланом 15. Одлуке Министарског савета Енергетске
заједнице (Д/2012/04/МС – ЕнЗ), потписнице УОЕнЗ достављају Секретеријату ЕнЗ
Извештај сваке друге године. Први Извештај достављен је до 31. децембра 2014. године,
и садржи податке за 2012. и 2013. годину. Други Извештај достављен је до 31. децембра
2016. године и садржи податке за 2014. и 2015. годину. Трећи Извештај достављен је до
31. децембра 2018. године и садржи податке за 2016. и 2017. годину. Четврти Извештај
доставља се до 31. децембра 2020. године и садржи податке за 2018. и 2019. годину.
Четврти Извештај Републике Србије израђен је у складу са препорученим
обрасцем Европске комисије (који је прилагођен од стране Секретаријата ЕнЗ
потписницама УОЕнЗ), дефиницијама и упутствима за израчунавање који су наведени у
Директиви 2009/28/ЕЗ и Уредби (ЕЗ) бр. 1099/2008 Европског парламента и Савета.
Приказани подаци у Извештају одређени су на основу Енергетског биланса
Републике Србије за 2020. годину који је Влада усвојила 26. децембра 2019. године
(„Службени гласник РС”, број 94/19),радне верзије Енергетског биланса за 2021. годину
и статистичких података које је Завод за статистику Републике Србије доставио
EUROSTAT-у за 2018. и 2019. годину. Као извор података о електранама са статусом
привременог повлашћеног произвођача, повлашћеног произвођача и произвођача из
ОИЕ, за израду Извештаја коришћен је Регистар повлашћених произвођача електричне
енергије (https://www.mre.gov.rs/doc/registar-03082020.html) који води Министарство
рударства и енергетике сходно члану 75. Закона о енергетици.
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Енергетски биланс Републике Србије за 2021. годину приказује реализовану
производњу и потрошњу за 2019. годину, процењене податке за 2020. годину и
пројекције података за 2021. годину. Билансирање енергије из обновљивих извора
енергије обухвата производњу и потрошњу електричне енергије из великих и малих
водених токова, енергије ветра и сунца, енергије биогаса, као и производњу и потрошњу
топлотне енергије из геотермалне енергије и чврсте биомасе (огревно дрво, пелет и
брикет). Коришћење геотермалне енергије прати Републички завод за статистику у
оквиру својих статистичких истраживања, и овим податком није обухваћено коришћење
геотермалне енергије употребом топлотних пумпи. Геотермална енергија користи се
искључиво за грејање.
Производња и потрошња чврсте биомасе обухвата производњу и потрошњу
огревног дрвета, пелета и брикета у енергетске сврхе за потребе грејања. У складу са
чланом 5. став 3. Директиве 2009/28/ЕЗ прописано је да се погонска биогорива и друга
течна биогорива која не испуњавају критеријуме одрживости из члана 17, ст. 2, 3, 4, 5 и
6. Директиве, не узимају у обзир приликом израчунавања удела обновљивих извора
енергије.
1. Секторски, укупни удели ОИЕ и стварна потрошња енергије из обновљивих
извора током претходне две године (2018. и 2019. године)
(Члан 22, став 1, тачка (а) Директиве 2009/28/ЕЗ)
Табела 1: Секторскa (електрична енергија, грејање и хлађење, саобраћај) учешћа
обновљивих извора енергије и укупно учешће енергије из обновљивих извора у БФПЕ
2018

2019

ОИЕ – грејање и хлађење (%)

24,29

26,64

ОИЕ – електрична енергија (%)

28,66

30,11

ОИЕ - саобраћај (%)

1,18

1,14

ОИЕ – укупно учешће у БФПЕ (%)

20,32

21,44

Од чега из механизама сарадње (%)

0

0

Вишак предвиђен за механизам
сарадње (%)

0

0

Табела 1a: Прорачун доприноса коришћења ОИЕ сваког сектора у БФПЕ (ktoe)
2018

2019

(A) БФПЕ из ОИЕ у сектору грејања и хлађења
1057,5
1112,7
(B) БФПЕ из ОИЕ у сектору производње електричне
896,8
951,2
енергије
(C) БФПЕ из ОИЕ у сектору саобраћаја *
24,3
25,1
(D) Укупна потрошња ОИЕ (процењени вишак у
1954,3
2063,9
односу на циљ)
(E) Трансфер ОИЕ према земљама ЕУ
0
0
(F) Трансфер ОИЕ из других чланица ЕнЗ и трећих
0
0
земаља
(G) Потрошња ОИЕ у складу са циљем(D)-(E)+(F)
1954,3
2063,9
*Рачунато у складу са правилима и коефицијентима за множење из Директиве за ОИЕ
2009/28/ЕЗ. Приказане вредности односе се на електричну енергију искоришћену у сектору
саобраћаја, у складу са SHARES методологијом за рачунање коју је за потребе уједначеног
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праћења достизања циљева чланица ЕУ у области ОИЕ развиио Европски завода за статистику
– EUROSTAT. Овај алат користи се и за праћење достизања циљева члница Енегетске
зајединице
и
може
се
преузети
са
сајта
Eвропске
комисије
https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares.

Начин израчунавања појединих вредности у Табели 1 и Табели 1а
Бруто финална потрошња енергије (БФПЕ) израчуната је у складу са чланом 2.
Директиве 2009/28/ЕЗ као укупна финална енергија потрошена за енергетске сврхе у
индустрији, транспорту, домаћинствима, јавним и комерцијалним делатностима,
пољопривреди, шумарству и рибарству, укључујући сопствену потрошњу електричне и
топлотне енергије у сектору производње електричне и топлотне енергије и губитке у
преносу и дистрибуцији електричне и топлотне енергије.
Удeо обновљивих извора енергије у грeјању и хлађењу се израчунава дељењем
бруто финалне потрошње енергије из обновљивих извора у сектору грејања и хлађења
(како је одређено у члану 5. став 1. тачка б) и у члану 5. став 4. Директиве 2009/28/ЕЗ) са
бруто финалном потрошњом енергије за грејање и хлађење.
Бруто финална потрошња енергије за грејање и хлађење из обновљивих извора
израчунава се као збир количина произведене енергије из обновљивих извора
употребљеним у системима даљинског грејања и хлађења и енергије из обновљивих
извора употребљених у индустрији, домаћинстивима, јавним и комерцијалним
делатностима, пољопривреди, шумарству и рибарству, а за процесе грејања, хлађења и
процесе прераде (члан 5. тачка 4 Директиве 2009/28/ЕЗ).
Удео обновљивих извора енергије у електричној енергији је израчунат као
резултат дељења БФПЕ из обновљивих извора енергије (како је одређено у члану 5, став
1. и 3. Директиве 2009/28/ЕЗ) са бруто финалном потрошњом електричне енергије.
Бруто финална потрошња електричне енергије из обновљивих извора енергије
израчунава се као количина електричне енергије произведене из обновљивих извора
енергије, при чему није укључена производња електричне енергије у пумпним
акумулацијама (реверзибилним електранама) (члан 5, тачка 3 Директиве 2009/28/ЕЗ).
Удео обновљивих извора енергије у саобраћају се рачуна као резултат дељења
финалне енергије из обновљивих извора потрошене у саобраћају (видети члан 5. став 1.
тачку (ц) и члан 5. став 5. Директиве 2009/28/ЕЗ) са потрошњом у саобраћају: 1) нафте;
2) дизела; 3) биогорива коришћеног у друмском и железничком превозу и 4) електричне
енергије у копненом превозу, при чему је вођено рачуна да енергија која је рачуната у
другим секторима није рачуната и у сектору саобраћаја, да би се избегло дупло
рачунање.
БФПЕ из обновљивих извора израчунава се као сума: бруто финалне потрошње
електричне енергије из обновљивих извора енергије, бруто финалне потрошње енергије
из обновљивих извора за грејање и хлађење и бруто финалне потрошње енергије из
обновљивих извора у саобраћају.
Сви прорачуни су урађени уз помоћy алата SHARES који је преузет са сајта Eвропске
комисије https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares и користи се за израчунавање
удела ОИЕ у земљама ЕУ, и чланицама ЕнЗ, ради праћења достизања циљева у области
ОИЕ. SHARES је алат Европског завода за статистику – EUROSTAT који је прилагођен
израчунавању удела енергије из обновљивих извора сходно Директиви 2009/28/ЕЗ.
Главна предност овог алата је у томе што се за сваку чланицу ЕУ или ЕнЗ примењује
идентична методологија за израчунавање појединих вредности. Његова примена
спречава неправилности које би се могле појавити коришћењем различитих метода и
параметара приликом израчунавања удела ОИЕ.
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Остварени резултати у погледу повећања коришћења ОИЕ и анализа приказаних
података
Од 2009. године, када је у Републици Србији први пут успостављен правни оквир
са подстицајним мерама („фид-ин” тарифама) до 7. децембра 2020. године је у оквиру
система коришћења подстицајних мера за производњу електричне енергије из ОИЕ
изграђено 265 нових објеката, укупне инсталисане снаге од 514,262 МW и то:
1) 121 малих хидроелектрана укупне инсталисане снаге око 77,268 МW;
2) 107 соларних електрана снаге 8,816 МW;
3)
8 ветроелектрана снаге око 397,960 МW, а 2 ветроелектране стекле су стаус
привремено повлашћеног произвођача укупне снаге 168 МW;
4) 28 електрана на биогас укупне снаге око 27,838 МW;
5) 1 електрана на биомасу снаге 2,38 MW.
Извор података је Регистар повлашћених произвођача електричне енергије:
https://www.mre.gov.rs/doc/registar-03082020.html.
Преглед планираних (у складу са НАПОИЕ-м) и изграђених електрана у области
ОИЕ
Врста електране

Планирано
НАПОИЕ
[MW]

ХЕ веће од
10MW
ХЕ до 10MW
Биомаса
Биогас
Ветар
Соларне
Геотермалне
Отпад
Депонијски гас
УКУПНО

250

Децембар 2020
Привремени статус
Статус повлашћеног
повлашћеног
произвођача
произвођача
(изграђено)
[број и MW]
[број и MW]
0
0
0
0

188
100
30
500
10
1
3
10
1092

33
0
73
2
0
0
1
1
110

31,8
0
70,557
168
0
0
30,240
3,09
303,687

121
1
28
8
107
0
0
0
265

77,268
2,38
27,838
397,960
8,816
0
0
0
514,261

Бруто финална потрошња енегије у Србији у периоду од 2000. до 2019. године у
Мtoe
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7,9

7,7

8,3

8,2

9,1

9,3

9,0

9,7

9,9

9,1

10,0

10,2

9,4

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10,0

8,5

9,3

9,4

9,6

9,6

9,6

Напомена: Од 2016. године податак о БФПЕ израчунава се у складу са методлогијом
SHARES
Европског
завода
за
статистику
која
је
доступна
на:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares
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Бруто финална потрошња енегије у Србији у периоду од 2000. до 2019. године у Мtoe
Посматрајући податке из Табеле о БФПЕ, као и уделе ОИЕ из претходних година,
стиче се утисак да предузете мере подстицаја не дају резултате. Међутим, како је
наглашено у претходним извештајима о спровођењу НAПОИЕ-a, 2009. година, која је
узета као базна за израчунавање обавезујућег циља, имала је врло изражене
специфичности, које су довеле до тога да је удео ОИЕ у БФПЕ за 2009. годину износио
21,2%, што је знатно виша вредност од реалне вишегодишње просечне вредности. Све
ово показује да за мање земље, на вредност БФПЕ значајно утичу дешавања у
привредном сектору, и БФПЕ мења тренд у завсности од рада великих енергетских
потрошача. Сходно овој чињеници удео ОИЕ у БФПЕ не представља репрезентативан
податак о стварном напредовању коришћења обновљивих извора енергије. Ово је
нарочито било изражено у 2014. години када је значајан пад БФПЕ у 2014. години у
односу на просечни вишегодишњи тренд, имао за последицу удео ОИЕ у БФПЕ у износу
од 22,86% , а да је ова вредност у наредним годинама остала испод вредности из 2014.
године (2015. удео је износио 21,99%, 2016. удео је износио 21,15%, 2017. удео је износио
20,29%) иако је у међувремену изграђено више од 500 MW нових капацитета који
користе ОИЕ, удео ОИЕ у БФПЕ у 2019. години износио је 21,44% и није достигао
вредност из 2014. године.
Раст капацитета и броја изграђених електрана које користе ОИЕ приказан је на
Сликама 1, 2 и 3. На оснву трендова који су приказани, може се закључити да је требало
да прође неколико година да систем подстицаја заживи, затим да се изгради поверење
инвеститора у функционисање система, као и да се припреме одговарајући пројекти,
поготово пројекти за изграадњу великих електрана.
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Слика 1. Број свих врста електрана на ОИЕ од увођења система подстицања „фид-инˮ
тарифама
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Слика 3. Број издатих статуса привремених и повлашћеих произвођача од увођења
система подстицања „фид-инˮ тарифама у годинама издавања статуса
Табела 1.б: Процена укупног доприноса (инсталисани капацитет, бруто производња
електричне енергије) који се очекује од сваке технологије на обновљиву енергију за
испуњење обавезујућих циљева у 2020. године и индикативна трајекторија за учешће
енергије из обновљивих извора у производњи електричне енергије
2018
Хидро:
без
реверзибилних
<1MW
1MW–10 MW
>10MW
реверзибилне
мешано
Геотермална
енергија
Соларна
енергија:
фотонапонска
електрана са
концентратором
Енергија плиме,
таласа, океана
Енергија ветра:
на копну
ван копна
Биомаса:
чврста

2019

MW
3043
2300

GWh
10132,8
10132,8

MW
3074
2331

GWh
10161,0
10161,0

614
-

1147,8
-

614
-

931,4
-

0

0

0

0

11

13

11

13,5

11

13

11

13,5

0

0

0

0

0

0

0

0

227
227
0
17
0

150,4
150,4
0
101,7
0

398
398
0
23,6
2,4

898,2
898,2
0
138,1
11,4
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2018
MW
17
0
3298
-

2019
GWh
101,7
0
10429,8
-

биогас
биотечности
УКУПНО:
од чега
електране са
комбинованом
производњом
„-” податак није доступан

MW
21,2
0
3506,6
-

GWh
126,7
0
11062,6
-

Напомена: Енергија произведена у хидроелектранама и ветроелектранама је
нормализована у складу са привилом из Анекса II Директиве 2009/28/Е
Табела 1ц: Процена укупног доприноса (финална потрошња енергије) који се очекује од
сваке технологије на обновљиву енергију за испуњавање обавезујућих циљева у 2020.
години и индикативна трајекторија за учешће обновљивих извора у сектору грејања и
хлађења
Геотермална (без нискотемпературске геотермалне
топлоте коришћене у топлотним пумпама)
Соларна енергија
Биомаса
чврста
биогас
биотечности
Обновљива енергија из топлотних пумпи:
-од чега аеротермална
-од чега гоетермална
-од чега хидротермална
УКУПНО
од чега даљинско грејање
од чега биомаса у домаћинствима
„-” податак није доступан

2018
(ktoe)
5,1

2019
(ktoe)
5,2

1052,4
1044,6
7,8
0
-

1107,5
1097,2
10,3
0
-

1057,5
841,0

1112,7
871,1

Табела 1д: Процена укупног доприноса који се очекује од сваке од технологија на
обновљиву енергију за испуњавање обавезујућих циљева у 2020. године и индикативне
трајекторије за учешће енергије из обновљивих извора у сектору саобраћаја (ktoe)

Биоетанол/био-ЕТБЕ
[ktoe]
Удео биогорива
(члан 21.2)
Увоз[%]
Биодизел
[ktoe]
Удео биогорива
(члан 21.2)
Увоз[%]
Водоник од ОИЕ

2018

2019

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

9,7

10

[ktoe]
Обновљива електрична енергија
[ktoe]
10

Друмски саобраћај

0

0

[ktoe]
Ван друмски саобраћај [ktoe]
Остало (биогас, биљна уља и сл.) навести
[ktoe]

0
0

0
0

0

0

9,7

10

Удео биогорива
(члан 21.2)
УКУПНО [ktoe]

2. Предузете мере током претходне две године и/или оне планиране на националном
нивоу ради подстицања раста удела енергије из обновљивих извора узимајући у
обзир оквирне смернице остваривања циљева ОИЕ како је назначено у
Националном акционом плану (Члан 22. став 1. тачка а) Директиве 2009/28/ЕЗ)
Табела 2: Преглед свих политика и мера
Назив и референца мере

1. Мера „Подстицање
производње електричне
енергије подстицајном
откупном ценом”
Закон о енергетици („Службени
гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18др.закон)
Механизми за спровођење мере
1.1 Уредба о условима и
поступку стицања статуса
повлашћеног произвођача
електричне енергије,
привременог повлашћеног
произвођача и произвођача
електричне енергије из
обновљивих извора енергије
(„Службени гласник РС”, бр.
56/16, 60/17)
1.2 Уредба o подстицајним
мерама за производњу
електричне енергије из
обновљивих извора и из
високоефикасне комбиноване
производње електричне и
топлотне енергије („Службени
гласник РС”, бр. 56/16, 60/17 и
91/18)
1.3. Уредба o уговору о откупу
електричне енергије
(„Службени гласник РС”, бр.
56/16и 61/17)
1.4. Уредба о висини посебне
накнаде за подстицај у 2018.
години „Службени гласник РС”,
број 5/18)
1.5 Уредба о висини посебне
накнаде за подстицај у 2019.
години („Службени гласник
РС”, број 8/19)

Врста мере

Очекивани
резултат

Циљна група
и/или
активност

Постојећа
Датум
или
почетка и
планирана завршетка
мере
постојећа
2009.

финансијска
регулаторна

повећање
производње
електричне
енергије из ОИЕ

енергетски
субјекти

финансијска
регулаторна

повећање
производње
електричне
енергије из ОИЕ

енергетски
субјекти

постојећа

15.12.2016.

финансијска
регулаторна

повећање
производње
електричне
енергије из ОИЕ

енергетски
субјекти

постојећа

15.06.2016.
31.12.2019.

финансијска
регулаторна

повећање
производње
електричне
енергије из ОИЕ
повећање
производње
електричне
енергије из ОИЕ
повећање
производње
електричне
енергије из ОИЕ

енергетски
субјекти

постојећа

15.06.2016.

крајњи
потрошачи
електричне
енергије
крајњи
потрошачи
електричне
енергије

постојећа

01.01.201831.12.2018.

постојећа

01.01.201931.12,2019.

финансијска
регулаторна
финансијска
регулаторна
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финансијска
регулаторна

повећање
производње
електричне
енергије из ОИЕ

енергетски
субјекти

постојећа

2017.

финансијска
регулаторна

повећање
производње
електричне
енергије из ОИЕ

постојећа

2017

2.2 Правилник o начину регулаторна
прорачуна и приказивања удела
свих врста извора енергије у
продатој електричној енергији
(„Службени
гласник
РС”,
број96/17)

повећање
производње
електричне
енергије из ОИЕ

постојећа

2017

регулаторна
3. Мера „Подстицање
финансијска
производње и коришћења
биогорива”
Закон о енергетици („Службени
гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18др.закон)
Механизми за спровођење мере
3.1 Правилник о захтевима за
регулаторна
биогорива („Службени гласник
РС”, број 73/19)

повећање
производње и
коришћења
биогорива

Енергетски
субјекти;
Крајњи
потрошачи
електричне
енергије;
Снбдевачи
електричном
енергијом
Снабдевачи
електричне
енергије;
Крајњи
потрошачи
електричне
енергије
енергетски
субјекти

постојећа

2019.

енергетски
субјекти

постојећа

2019.

енергетски
постојећа
субјекти
и
физичка лица

2019.

енергетски
постојећа
субјекти
и физичка лица

2019.

енергетски
субјекти,
физичка лица

постојећа

2014.

Стручна
и постојећа
заинтересована
јавност, органи

2020

2. Мера „Гаранција порекла
електричне енергије
произведене из обновљивих
извора енергије”
Закон о енергетици („Службени
гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18др.закон)
Механизми за спровођење мере
2.1 Уредба о гаранцији порекла
(„Службени
гласник
РС”,
број82/17)

повећање
производње и
коришћења
биогорива
3.2 Уредба о критеријумима
регулаторна
повећање
одрживости за биогорива
производње и
(„Службени гласникРС”,
коришћења
број89/19)
биогорива
3.3 Уредба о уделу биогорива на регулаторна
повећање
тржишту („Службени
производње и
гласникРС”, број 71/19)
коришћења
биогорива
информативно повећање
4. Мера „Уређење сајта
-едукативна
доступности
Министарства рударства и
информација;
енергетике”
интернет адреса:
http://www.mre.gov.rs/energetskaпојашњење
efikasnost-obnovljivi-izvori.php
административних
процедура у
области ОИЕ;
повећање
транспарентности
рада
Министарства;
5. Мера „Праћење стања у
области”
Правилник о израчунавњу удела регулаторна
ОИЕ („Службени гласникРС”,
број 37/20)

Доступни
статистички
подаци од значаја
за праћење
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коришћења ОИЕ и државне
израчунавање
управе
ииндикатора у
области ОИЕ на
основу
статистичких
података
коришћњем
SHARES алата
EUROSTAT-а
Прецизније
утврђено стање у
области на основу
кога се може
правилиније и
поузданије
креирати
политика у
области
коришћења ОИЕ

ПРОЈЕКТИ И ПРОГРАМИ МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ КОЈИ
ДОПРИНОСЕ ВЕЋЕМ КОРИШЋЕЊУ ОИЕ

Пројекти који се финансирају из ИПА 2012 претприступног фонда ЕУ
Ажурирање катастра малих хидро електрана
Сврха пројекта Спровођење Стратегије развоја енергетике Републике Србије у сектору
обновљиве енергије подстицањем и олакшавањем инвестирања у потенцијале малих
хидроелектрана (МХЕ).
У оквиру овог пројекта извршиће се анализа постојећих као и нових локација. Анализа
података ће укључивати јасно дефинисане локације са енергетским потенцијалом и
технологијом за најбоље коришћење сваке локације у погледу енергетске ефикасности
и заштите животне средине. Ова анализа ће бити у складу са домаћим законодавством
и законодавством ЕУ у овој области. Ажурирани Катастар ће представити
реалистичнији потенцијал за изградњу МХЕ, и тако ће подстицати и олакшавати
инвестирање у МХЕ. Катастар МХЕ треба да обухвата МХЕ процењене снаге између
100 kW и 10 MW.
Вредност пројекта износи 1.400.000 EUR (90% Европска комисија и 10% суфинансирање
из буџета РС). Реализација пројeкта отпочела је 27. фебруара 2017. године, а завршетак
пројекта био је планиран у 2019. години. Пројекат реализује EPTISA Servicios de
Ingenieria, S. L. Emilio Munoz 35-37, 28037 Madrid, Spain у конзорцијуму са Bernard
Ingenieure ZT GmbH Austria у сарадњи са Међусекторском радном групом коју чине
представници органа државне управе. Директни корисник пројекта је Министарство
рударства и енергетике.
Пројекат је продужен до 27. фебруара 2021. године. Продужавање рокова за извршење
уговора извршено је два пута.
Анексом I због кашњења у постављању опреме за мерење протока на дефинисаним
мерним тачкама, до којег је дошло због сложености одређивања локација за постављање
опреме, уговор је продужен за 10 месеци, до 28.12.2019. године. До кашњења у
постављању опреме на 20 мерних места уследило је због неочекивано дугог времена за
испоруку опреме, и поред чињенице да је сва опрема благовремено наручена и плаћена.
С обзиром да предметна мерења морају да се врше непрекидно у периоду од једне
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године, а да је до краја пројекта у том тренутку остало мање времена од потребног,
прихватио се продужетак рока за реализацију пројекта.
Анексом II уговора: Због кашњења са усвајањем Методологије за процену локација за
МХЕ, уговор је продужен за још 14 месеци, односно до 27.02.2021. У току је анализа
локација по сливовима. До кашњења је дошло услед инсистирања појединих чланова
Међусекторске радне групе да се одступи од пројектног задатка и не процењује
хидропотенцијал за изградњу МХЕ у другој и трећој зони заштите, сматрајући да би
процењивање овог потенцијала подстакло изградњу МХЕ у овим зонама заштите.
Међутим, Пројектним задатаком на основу којег је утврђена процена вредности
пројекта, предвиђено је процењивање целокупног потенцијала за изградњу МХЕ којим
Република Србија располаже, и његов обим није се могао смањивати.
Пројекти који се финансирају из ИПА 2014 претприступног фонда ЕУ
Техничка помоћ Министарству рударства и енергетике за спровођење новог
Закона о енергетици, Националног Акционог плана за енергетску ефикасност и
Директиве о обновљивим изворима енергије
Пројекат је отпочео са реализацијом 14. март 2019. године и трајаће до 13. септембар
2021. Пројекат реализује Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG из Аустрије у
конзорцијуму са SQ Consult из Холандије у сарадњи са Међусекторском радном групом
коју чине представници органа државне управе. Због кашњења уговарања реализације
пројекта са најбоље изабраним понуђачем у оквиру тендерске процедуре, реализација
пројекта почела је касније у односу на планирани рок, што је довело и до померања рока
за завшетак пројекта. Завршетак пројекта уместо у 2018. години померен је на 2021.
годину. Вредност пројекта износи 1.292.700 EUR (90 % Европска комисија, 10%
суфинансирање из буџета Републике Србије.
У оквиру пројекта биће извршена анализа недостатака регулаторног оквира у
односу на правне тековине ЕУ и стварног потенцијала биомасе за производњу биогорива
и биотечности. Исход ових активности биће две студије. Прва би требало да представи
потенцијал за коришћење биогорива и биотечности у смислу препорука и законодавства
ЕУ, а друга би требало да представи модел националне шеме верификације.
.
Сарадња Републике Србије и Савезне Републике Немачке у сектору енергетике
Сарадње између СР Немачке и Републике Србије у области ОИЕ одвија се путем
реализације пројеката. Главни партнери Републике Србије у оквиру ове сарадње су
Савезно министарство за економску сарадњу и развој СР Немачке (изворни назив:
Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit- BMZ), Немачка развојна банка
(изворни назив: Kreditanstalt für Wiederaufbau-КfW) и Немачка организација за
међународну сарадњу (изворни назив: Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit-GIZ), а као део програма Немачке иницијативе за климу и технологију
(изворни назив: Deutsche Klima-und Technologieinitiative-DKTI).
Програма „Развој одрживог тржишта биоенергије у Србијиˮ
У оквиру овог програма у току извештајног периодуа у новембру 2018. године у
сарадњи са GIZ урађена је Студија потенцијала дрвне биомасе за енергетске сврхе у
Програм:„Подстицање коришћења обновљивих извора енергије–развој
тржишта биомасе”
Циљ Програма је коришћење обновљивих извора енергије у изабраним топланама
у Републици Србији за производњу топлотне енергије или комбиновану производњу
топлотне и електричне енергије, како би поједине од њих прешле са фосилних горива на
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биомасу и коришћење геотермалних извора енергије. Укупна средства Програма износе
102 милиона евра, а Програм ће се реализовати у више фаза.
У јуну 2018. године отпочела је реализација прве фазе Програма. За ову фазу
обезбеђена су средства из зајма KfW у износу од 20 милиона евра као и донације Савезне
Републике Немачке од 2 милиона евра и Швајцарске Конфедерације у износуод 5
милиона евра. У Новембру 2018. године Министарство је формирало Централну
јединицу за имплементацију пројекта (ЦЈИП) која има 9 члаова од која су два
консултанти (за технику и финансије). У току реализације прве фазе Програма биће
инсталисани котлови на биомасу укупне снаге 30 МW у 5 топлана: Прибој, Мали
Зворник, Нови Пазар, Пријепоље и Kњажевац, и биће остварено смањење емисија СО2
за 70% у односу на стање емисија пре реализације Програма.
Првобитно је било предвиђено да у Програму учествују следеће јединице локалне
самоуправе: Мали Зворник, Нова Варош, Нови Пазар, Пријепоље, Бечеј, Мајданпек,
Кладово, Прибој, Бајина Башта и Ваљево.У току спровођења пројекта од даље сарадње
су одустале топлане/градови: Нова Варош, Мајданпек, Кладово, Бајина Башта, Ваљево,
Бечеј. Дана 22.10. 2020 године Мајданпек је изразио жељу да се врати у Програм.
Заинтересоване топлане приступају Програму закључујући Трилатерарне
уговоре са Владом Републике Србије и општином.
2.а Напредак у побољшању управних поступака и уклањању административних и
неадминистративних препрека за коришћење обновљивих извора енергије (Члан
22, става 1, тачка (е) Директиве 2009/28/ЕЗ)
У 2019. години усвојене су две уредбе и правилник којим се уређује области
биогорива: Уредба о критеријумима одрживости за биогорива („Службени гласникРС”,
број89/19), Уредба о уделу биогорива на тржишту („Службени гласникРС”, број 71/19)
и Правилник о захтевима за биогорива („Службени гласник РС”, број 73/19)
Усвајањем ових подзаконских аката потпуно је транспонована Диркетива 2009/28/ЕЗ
у правни окир Републике Србије којим се уређује сектор енергетике. Такође, први пут
створени су услови за стављање биогорива на тржиште Републике Србије.
Почетком 2020. године донет је Правилник о израчунавању удела ОИЕ („Службени
гласникРС”, број 37/20) којим се ближе пропусује начин за израчунавање удела ОИЕ у
сектору производње електричне енергије, енергије за грејање и хлађење и сектору
саобраћаја узимајући у обзир правила за рачунање у складу са Директивом 2009/28/ЕЗ и
методлогијом SHARES коју је развио европски статистчки завод EUROSTAT.
2.б Мере осигуравања преноса и дистрибуције електричне енергије произведене из
обновљивих извора енергије, и побољшање оквира или правила за сношење или
поделу трошкова који се односе на мрежне прикључке и појачања мреже (Члан 22.
став 1. тачка (ф) Директиве 2009/28/ЕЗ)
Прикључење на електроенергетску мрежу, односно преносни и дистрибутивни
систем, регулисано је Законом о енергетици. Чланом 70. Закона о енергетици и Уредбом
о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије гарантује се откуп
укупног износа произведене енергије у постројењима која користе обновљиве изворе
енергије, чиме је испуњен захтев члана 16. Директиве 2009/28/ЕЗ о гарантованом или
приоритетном преузимању енергије произведене коришћењем обновљивих извора
енергије.
Обавеза минималног ограничења преузимања енергије из обновљивих извора
енергије прописана је у члану 162. Закона о енергетици, којим се предвиђа да електрична
енергија произведена коришћењем ОИЕ има приоритетан приступ у преузимању
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електричне енергије у преносни, односно дистрибутивни систем, осим у случају када је
угрожена безбедност система.
Обавеза транспарентног, објективног и недискриминаторског исказивања трошкова
приступу мрежи уведена је чланом 176. Закона о енергетици којим се уређују правила о
објављивању кључних тржишних података. Сагласност на правила даје Агенција за
енергетику.
3. Шеме подршке и друге мере које су на снази, а које се примењују ради
подстицања коришћења енергије из обновљивих извора, развој коришћених мера с
обзиром на оне изнесене у Националном акционом плану за коришћење
обновљивих извора енергије (Члан 22. став 1. тачка (б) Директиве 2009/28/ЕЗ)
Табела 3: Системи подршке за ОИЕ
Системи подршке за OIE, година 2019

Подршка
јединици

Хидроелектране
Загарантован Обавеза / квота(%)
откуп
Казна / Могућност откупа / Цена откупа
електричне
(€/јединица)
енергије од Просечна цена сертификата
повлашћених Порезно ослобађање / рефундирање
произвођача Инвестициониподстицаји(капиталне
– „Фид-ин” подршке или зајмови) (€/јединица)
тарифа
Подстицаји за производњу енергије
„Фид-ин” таифе
„Фид-ин” премије
тендер
Соларне електране
Загарантован Обавеза / квота(%)
откуп
Казна / Могућност откупа / Цена откупа
електричне
(€/јединица)
енергије од Просечна цена сертификата
повлашћених Порезно ослобађање / рефундирање
произвођача Инвестициониподстицаји(капиталне
– „Фид-ин” подршке или зајмови) (€/јединица)
тарифа
Подстицаји за производњу енергије
„Фид-ин” таифе
„Фид-ин” премије
тендер
Ветроелектране
Загарантован Обавеза / квота(%)
откуп
Казна / Могућност откупа / Цена откупа
електричне
(€/јединица)
енергије од Просечна цена сертификата
повлашћених Порезно ослобађање / рефундирање
произвођача Инвестициониподстицаји(капиталне
– „Фид-ин” подршке или зајмови) (€/јединица)
тарифа
Подстицаји за производњу енергије
„Фид-ин” таифе
„Фид-ин” премије
тендер
Електране на биогас
Обавеза / квота(%)
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по

Укупно
(M€)*

7,81-13,,13c€/kWh

21,8

9,38-15,21 c€/kWh

0,85

9,58 c€/kWh

60,1

Загарантован
откуп
електричне
енергије од
повлашћених
произвођача
– „Фид-ин”
тарифа

Казна / Могућност откупа / Цена откупа
(€/јединица)
Просечна цена сертификата
Порезно ослобађање / рефундирање
Инвестициони подстицаји (капиталне
подршке или зајмови) (€/јединица)
Подстицаји за производњу енергије
„Фид-ин” таифе
„Фид-ин” премије
тендер
Електране на биомасу
Загарантован Обавеза / квота(%)
откуп
Казна / Могућност откупа / Цена откупа
електричне
(€/јединица)
енергије од Просечна цена сертификата
повлашћених Порезно ослобађање / рефундирање
произвођача Инвестициониподстицаји(капиталне
– „Фид-ин” подршке или зајмови) (€/јединица)
тарифа
Подстицаји за производњу енергије
„Фид-ин” таифе
„Фид-ин” премије
тендер
Електране на депонијски гас и и гас из постројења за
третман комуналних отпадних вода
Загарантован Обавеза / квота(%)
откуп
Казна / Могућност откупа / Цена откупа
електричне
(€/јединица)
енергије од Просечна цена сертификата
повлашћених Порезно ослобађање / рефундирање
произвођача Инвестициониподстицаји(капиталне
– „Фид-ин” подршке или зајмови) (€/јединица)
тарифа
Подстицаји за производњу енергије
„Фид-ин” таифе
„Фид-ин” премије
тендер
Геотермалне електране
Загарантован Обавеза / квота(%)
откуп
Казна / Могућност откупа / Цена откупа
електричне
(€/јединица)
енергије од Просечна цена сертификата
повлашћених Порезно ослобађање / рефундирање
произвођача Инвестициониподстицаји(капиталне
– „Фид-ин” подршке или зајмови) (€/јединица)
тарифа
Подстицаји за производњу енергије
„Фид-ин” таифе
„Фид-ин” премије
тендер
Електране на отпад
Загарантован Обавеза / квота(%)
откуп
Казна / Могућност откупа / Цена откупа
електричне
(€/јединица)
енергије од Просечна цена сертификата
повлашћених Порезно ослобађање / рефундирање
произвођача Инвестициониподстицаји(капиталне
– „Фид-ин” подршке или зајмови) (€/јединица)
тарифа
Подстицаји за производњу енергије
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15,62-19,095
c€/kWh

21,1

8,56-13,82 c€/kWh

1,3

8,79 c€/kWh

0

8,54 c€/kWh

0

„Фид-ин” таифе
8,92 c€/kWh
0
„Фид-ин” премије
тендер
Укупна процењена годишња подршка у сектору
105,15
електричне енергије
Укупна процењена годишња подршка у сектору топлотне
0
енергије
Укупна процењена годишња подршка у сектору
0
саобраћаја
*Извор података: Извештај о прикупљеним и исплаћеним новчаним средствима за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије за 2019. који објављује гарантовани снабдевач
на својој интеренет страници
http://www.eps.rs/cir/snabdevanje/Documents/Izvestaj%20o%20prikupljenim%20i%20isplacenim%2
0sredstvima%20za%20podsticaj%20povlascenih%20proizvodjaca%20elektricne%20energije%20za
%202019.pdf

3.1. Приказивање крајњим купцима удела електричне енергије која је произведена
из ОИЕ (Члан 22. став 1. тачка (б) Директиве 2009/28/ЕЗ)
Снабдевач и јавни снабдевач електричном енергијом су дужни да уз рачун за
испоручену електричну енергију или на други пригодан начин купцу обезбеде увид у
податке о уделу сваког извора енергије у укупно продатој електричној енергији тог
снабдевача у претходној години, као и мерама и начину, односно ефектима предузетих
активности за повећање енергетске ефикасности и за заштиту животне средине за
производне капацитете из којих је набављена електрична енергија (члан 196. Закон о
енергетици).
Током 2017. Минстарство рударства и енергетике је усвојило Правилник o начину
прорачуна и приказивања удела свих врста извора енергије у продатој електричној
енергији („Службени гласник РС”, број 96/17) којим је уведена обавеза снабдевачима да
објаве удела енергије из ОИЕ у продатој електричној енергији.
4. Подаци о системима подршке за ОИЕ који нуде додатне погодности (уз могуће
више трошкове), укључујући и биогорива произведена из отпада, остатака,
непрехрамбених целулозних материјала и лигноцелулозних материјала (Члан 22.
став 1. тачка (ц) Директиве 2009/28/ЕЗ)
Тренутно нема система подршке који би обухватили додатне погодности.
5. Подаци о примени система гаранције порекла електричне енергије, грејања и
хлађења из ОИЕ, као и о мерама предузетим за осигуравање поузданости система и
његове заштите од преваре (Члан 22. став 1. тачка (д) Директиве 2009/28/ЕЗ)
Законом о енергетици дефинисано је да је гаранција порекла документ који има
искључиву функцију да докаже крајњем купцу да је дати удео или количина енергије
произведена из обновљивих извора енергије, као и из комбиноване производње
електричне и топлотне енергије са високим степеном искоришћења примарне енергије.
Члановима 82, 83, 84, 85, 86 и 87 Закона о енергетици успостављен је правни основ за
доношење уредбе о гаранцији порекла и правилника o начину прорачуна и приказивања
удела свих врста извора енергије у продатој електричној енергији. Овом Уредбом и
Правилником ближе се прописује садржина гаранције порекла електричне енергије
произведене из обновљивих извора енергије, поступак издавања гаранција, преношење
и престанак важења гаранција, начин вођења регистра издатих гаранција порекла, као и
начин достављања података о произведеној електричној енергији измереној на месту
предаје у преносни, односно дистрибутивни систем. Законом о енергетици дефинисано
је да оператор преносног система издаје гаранције порекла.
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У 2017. години усвојени су Уредба о гаранцији порекла („Службени гласник РСˮ, бр.
82/17) и Правилник o начину прорачуна и приказивања удела свих врста извора енергије
у продатој електричној енергији („Службени гласник РС”, број 96/17).
Усвајањем ова два подзаконска акта систем гаранција порекла је постао
функционалан. У 2019. години оператор преносног система, као тело надлежно за
издавање гаранција порекла, постао је члан AIB (енглески текст: Association of Issuing
Bodies). AIB је европска Асоцијација тела за издавање гаранција порекла То је засада
једина асоцијација на нивоу Европе која окупља 25 земаља.
Гаранције порекла садрже информације о атрибутима производње 1 МWh
електричне енергије и користе се за објављивање стуктуре утрошене електричне
енергије. Систем гаранција порекла нуде купцима електричне енергије могућност да
захтевају од својих снабдевача да буду снабдевани „зеленомˮ енергијом и да на такав
начин стимулишу производњу енергије коришћењем ОИЕ.
На основу Закона о енергетици, АД ЕМС Београд, као оператору преносног система
додељена је улога тела за издавање гаранција порекла у Србији и улога оператора
регистра гаранција порекла. АД ЕМС је 11. новембра 2020. године у својству тела за
издавање гаранција порекла у Србији, прикључен на AIB HUB – место на којем је могућ
извоз гаранција порекла електричне енергије произведене у Србији у друге регистре
широм Европе и увоз гаранција порекла из Европе у Србију.
6. Развој током претходне две године у погледу доступности и употребе извора
биомасе у енергетске сврхе (Члан 22. став 1. тачка (г) Директиве 2009/28/ЕЗ)
Табела 4: Понуда биомасе за енергетску употребу
Количина
домаћих
сировина (*)

Примарна
енергија
домаћим
сировинама
(ktoe)

2016

2016

2017

у

2017

Количина
сировина
увезених
ЕУ(*)

из

2016

2017

Примарна
енергије
у
количини
сировина
увезених из ЕУ
(ktoe)
2016
2017

Количини
сировина које
нису увезене из
ЕУ(*)

2016

2017

Примарна
енергија
у
износу
сировина које
нису увезене из
ЕУ (ktoe)
2016
2017

Понуда биомасе за грејање и електричну енергију:
Директна
понуда дрвне
биомасе из
шума и осталих
шумских
земљишта за
производњу
енергије (сече,
итд.)*
Индиректна
понуда биомасе
(остаци и
споредни
производи из
дрвне
индустрије и
тд.)
Енергетски
усеви (траве и
слично) и
брзорастуће
дрвеће

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Пољопривредн
и споредни
производи/
обрађени
остаци и
рибарски
споредни
производи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Биомсдс из
отпада
(комунални
индустријски
итд)
Остало

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поунда биомасе за саобраћај:
Уобичајени
ратарски усеви
за биогорива
Енергетски
усеви (траве
итд.) и
брзорастуће
дрвеће
забиогорива
остало

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

„-” податак није доступан
* Количина сировина у m3 за биомасу из шумарства и у тонама за биомасу из пољопривреде,
рибарства и биомасу из отпада.
Табела 4а: Тренутна употреба пољопривредног земљишта за узгој засада намењених за
производњу енергије (ha)
Употреба земљишта

Површина (ha)

1. Земљиште које се користи за уобичајене
ратарске усеве (жито, шећерна репаи сл.) и
уљарице (репица, сунцокрет и сл.)
2. Земљиште које се користи за брзорастуће
дрвеће (врбе, јаблани)
3.Земљиште које се користи за енергетске
засаде попут трава (дивљи просо,
мисхантус), сирка
„-” податак није доступан

Површина (ha)

2016
-

2017
-

-

-

-

-

7. Подаци о било каквим променама у цени роба и употреби земљишта у току
претходне две године, а које су повезане с повећаном употребом биомасе и других
облика енергије из обновљивих извора (Члан 22. Став1. тачка (х) Директиве
2009/28/ЕЗ)
Тренутно нема расположивих података.
8. Развој и удео биогорива произведених од отпада, остатака, непрехрамбених
целулозних материјала и лигноцелулозних материјала (Члан 22. став 1. тачка (и)
Директиве 2009/28/ЕЗ)
Табела 5: Производња и потрошња биогорива из члана 21. став2 (ktoe)
Биогорива из члана 21. став 2 Директиве
2009/28/ЕЗ
Производња – врста горива

2018

2019

-

-

Потрошња - врста горива

-

-

Укупна производња биогорива из члана 21. став 2.

-

-

Укупна потрошња биогорива из члана 21. став 2.

-

-
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Биогорива из члана 21. став 2 Директиве
2009/28/ЕЗ
% удео горива из члана 21, став 2. у укупном уделу
ОИЕ у сектору саобраћаја

2018

2019

-

-

„-” податак није доступан
9. Подаци о процењеним утицајима производње биогорива и биотечности на
биоразноликост, изворе воде, квалитет воде и квалитет тла током претходне две
године (Члан 22. став 1. тaчка (ј) Директиве 2009/28/ЕЗ)
Тренутно не постоје информације о процењеним утицајима производње биогорива.
Према НАПОИЕ-у предвиђена је и могућност да Република Србија увози биогорива у
случају недостатка сопствених капацитета за производњу.
10. Процењене нето уштеде у емисији гасова са ефектом стаклене баште
захваљујући коришћењу енергије из обновљивих извора (Члан 22. став 1. тачка (к)
Директиве 2009/28/ЕЗ)
Табела 6: Процењене уштеде емисија гасова са ефектом стаклене баште коришћењем
обновљивих извора енергије (t СО2еq)
Заштита животне средине
Укупна процењена нето уштеда
емисије гасова са ефектом стаклене
баште коришћењем обновљивих
извора енергије
процењена нето уштеда емисије
гасова са ефектом стаклене баште
коришћењем електричне енергије из
обновљивих извора
процењена нето уштеда емисије
гасова са ефектом стаклене баште
коришћењем обновљивих извора
енергије у секотору грејања и хлађења
процењена нето уштеда емисије
гасова са ефектом стаклене баште
коришћењем обновљивих извора
енергије у саобраћају

2018

2019

8.269.728

8.784.648

4.474.128

4.707.781

3.795.601

4.076.867

-

-

„-” податак није доступан
11. Вишак/мањак производње енергије из обновљивих извора у поређењу са
оквирним смерницама које би могле бити пренесене/извезене у друге чланице и/или
треће земље, као и процењени потенцијал за заједничке пројекте до 2020. године
(Члан 22.став 1. тачке (л) и (м) Директиве 2009/28/ЕЗ)
Табела 7: Стварни или процењени вишак и/или мањак производње обновљиве енергије
у поређењу са оквирним смерницама који би се могао пренети у/из осталих држава
чланица и/ или треће земље у (ktoe)

Стварни / процењени вишак
или мањак производње

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

-
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11.1. Пренос статистичких података, заједнички пројекти и правила заједничких
шема подршке
Национални акциони план је усвојен 4. јуна 2013. године и достављен Секретаријату
ЕнЗ заједно са ажурираним Документом о планираним механизмима сарадње (Forecast
document) који, између осталог, приказује процењени потенцијал за заједничке пројекте
са државама чланицама ЕУ.
У октобру 2011. године потписан је споразум између Министарства за
инфраструктуру и енергетику Републике Србије (у име Владе Републике Србије) и
Министарства економског развоја Републике Италије (у име Владе Републике Италије)
о спровођењу заједничких пројеката у области ОИЕ. Споразум о сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе Републике Италије у области енергетике је прошао процедуру
ратификације у Народној скупштини Републике Србије у децембру 2012. Како би у
потпуности била окончана процедура потврђивања обе стране, било је потребно да
Председник Савета министара Републике Италије потпише Декрет. Тиме би се стекли
неопходни предуслови да почне имплементација Споразума и пројеката предвиђених
његовим Анексом. Споразумом се предвиђа изградња малих хидроелектрана у Србији и
извоз „зелене” енергије у Италију. До реализације Споразума није дошло, јер
италијанска страна није испунила обавезу доношења Декрета у складу са
Споразумом.Стога, пренос статистичких трансфера неће бити извршена како је
планирано Националним акционим планом за ОИЕ.
12. Начин процене удела биолошки разградивог отпада у отпаду коришћеном у
производњи енергије, и предузете активности како би се побољшале и провериле
те процене (Члан 22. став 1.тачка (н) Директиве 2009/28/ЕЗ)
За потребе израде стратегије развоја енергетике процењена је вредност
биоразградиве количине чврстог комуналног отпада на основу података о укупној
количини комуналног отпада који се генерише на годишњем нивоу и удела
биодеградибилних фракција у том отпаду.
Морфолошки састав комуналног отпада приказује се у оквиру Извештаја о обављању
комуналних делатности на територији Републике Србије који се једном годишње
припрема у складу са чланом 8. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РСˮ, бр. 88/11, 104/16 и 95/18).
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ЗАКЉУЧАК:
Током извештајног периода који се односи на 2018. и 2019. годину у Републици
Србији је задржан стални раст изградње нових капацитета за производњу електричне
енергије из ОИЕ. До децембра 2020. године у оквиру система подстицајних мера
изграђено је 265 електрана које користе ОИЕ укупне инсталисане снаге 514 MW.
Међутим, без обзира на изграђене капацитете, удео ОИЕ у БФПЕ у 2019. години износио
је 21,44% од планираних 25,6%. Вредност овог удела у 2019. години нижа је и од до сада
највише забележене вредности у 2014. години, када је удео ОИЕ у БФПЕ износио
22,86%. Разлози за овакав резултат налази се у чињеници да за мање земље на вредност
БФПЕ значајно утичу дешавања у привредном сектору, на такав начин да БФПЕ мења
тренд у завсности од рада великих енергетских потрошача. Тако је удео ОИЕ од 22,86%
у 2014.години био последица смањења БФПЕ услед последица дејства поплава на
електроенергетски систем те године, а не нових изграђених капацитета ОИЕ. Сходно
овој чињеници, удео ОИЕ у БФПЕ не пружа праву слику о стварном напредовању
коришћења обновљивих извора енергије и изградњи нових капацитета који користе
ОИЕ.
Крајем 2019. године усвојен је пакет подзаконских аката којим се по први пут уређује
област коришћења биогорива и стварају услови да се биогорива ставе на тржише
Републике Србије. Усвајањем наведених подзаконских аката Република Србија потпуно
је транспоновала Директиву 2009/28/ЕЗ у правни оквир којим се уређује сектор
енергетике.
У марту 2020. године донет је Правилник о израчунавању удела ОИЕ којим се ближе
прописује начин израчунавања удела ОИЕ у складу са правилима Директиве 2009/28/ЕЗ
и SHARES методлогије, коју је развио еврпоски статистички завод EUROSTAT за
потребе уједначеног праћења напредовања земаља ЕУ у достизању циљева у области
ОИЕ. Иста методологија примењује се и за праћење чланица Енергетске заједнице у
погледу достизања циљевау области ОИЕ. Подаци на основу којих ће се утврдити степен
остварених циљева у 2020. години у односу на обавезујуће биће доступни у оквиру
Енергетског биланса Републике Србије за 2022. годину.
У новембру 2020. године АД ЕМС, у својству надлежног тела за издавање гаранција
порекла у Србији, прикључен је на AIB HUB – место на којем је омогућен извоз
гаранција порекла електричне енергије произведене у Србији у друге регистре широм
Европе, и увоз гаранција порекла из Европе у Србију.
Такође, у циљу добијања прецизнијих података о потрошњи биомасе, планирано је
да се током 2021. године у сарадњи са Републичким заводом за статистику и
Секретаријатом ЕнЗ спроведе ново истраживање о потрошњи биомасе у енергетске
сврхе у 2020. години у Републици Србији.
У претходном периоду у области обновљивих извора енергије Република Србија је
израдила низ подзаконских аката који су значајно унапредили пословни амбијент за
развијање пројеката у овој области. Међутим, имајући у виду потребу да се створи
свеобухватн регулаторни оквир који ће покренути још динамичнији раст обновљивих
извора енергије у Републици Србији, већ је започета реформа законодавства у овој
области и припрема првог посебног Закона о обновљивим изворима енергије. Потреба
за реформом проистекла је и из потребе да Република Србија усагласи своју политику у
процесу европских интеграција са новим прописима Европске уније у области
обновљивих извора енергије и њеним амбициозним циљевима.
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