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ЕНЕРГЕТСКА ТРАНЗИЦИЈА – ПУТ КА ЧИСТОЈ ЕНЕРГИЈИ

 Излазак из производње енергије коришћењем фосилних енергената са циљем смањења емисије CO2
 Глобално опредељење - Париски споразум о клими потписало преко 190 земаља – Србија је ратификовала овај

споразум 2017. године.
 Енергетска безбедност је еквивалент националној безбедности, а енергетика је основ за развој укупне привреде.
 Решења: 

 Изградња постројења за производњу енергије из ОИЕ, a основа за њихово прихватљиво функционисање 
је градња РХЕ и складишта енергије!

 Праведна транзиција
 Нове технологије- иновације као решење за повећање конкурентности државе на међународном тржишту!
 Нови енергенти – зелени водоник!
 Промена навика у циљу штедње енергије и повећање енергетске ефикасности!

 Наведена решења дефинисаће ИНЕКП којим Република Србија утврђује свој пут и динамику енергетске
транзиције!
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ЕНЕРГЕТСКА КРИЗА У СВЕТУ

 Постковид буђење привреде изазвало је наглу тражњу, а са
њом и нагло повећање цена свих енергената (сирова нафта,
природни гас, угаљ, итд.).

 Додатни велики утицај на цене и снабдевање има рат у
Украјини.

 Цене у Европи достижу новe историјске рекорде и
повећане су за више од 10 пута у односу на цене пре кризе.

 Интензиван рад на обезбеђењу потребних количина
енергената и енергије (диверзификација снабдевача и рута
за снабдевање енергентима).

 Утврђивање краткорочних и дугорочних политика за
превазилажење кризе (кризни планови).

ЗАКЉУЧАК: Интензивирана, неконтролисана потрошња
енергената неодржива економија!
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 Од 2021. године до данас цене енергената и такси су 
порасле:

 Електрична енергија – 642.43%;
 Природни гас – 533.89%;
 Камени угаљ – 346.46%;
 Нафта – 57.52%;
 CO2 такса – 43.77%.

ЦЕНЕ ЕНЕРГЕНАТА И ЕНЕРГИЈЕ  У СВЕТУ - ПРОЦЕНТУАЛНИ РАСТ

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
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ЕНЕРГЕТСКА КРИЗА У СРБИЈИ

 Србија је у енергетској кризи од октобра 2021. године.
 Неочекивано лоше стање у српској енергетици:

 Лоше руковођење енергетским субјектима (ЈП ЕПС, ЕМС АД, „Србијагас“...).
Недостатак инвестиција у електроенергетици - тридесет година није изграђено ниједно ново производно

постројење.
Пад количине и квалитета производеног угља (губитак више од 2 GW производње електричне енергије).
Повећан увоз ел. енергије (купљено је око 2.900 GWh, што је Републику Србију коштало 650 милиона

евра.
Отпор ка променама, нарочито у интеграцији ОИЕ.
Недостатак конкуренције у снабдевању природним гасом.
Недостатак инвестиција у нове складишне капацитете нафте.
 Кашњење у формирању обавезних резерви нафте и деривата нафте.
 Угрожена сигурност снабдевања.
 Велика потрошња и губици енергије - енергетски интензитет Србије је четири пута већи него у ЕУ.  
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 Напредак  државе кроз ЕНЕРГЕТСКУ И ПРАВЕДНУ 
ТРАНЗИЦИЈУ:
 Модерна економија свих грађанки и грађана;
 Нове инвестиције;
 Нове технологије (зелени водоник);
 Развој иновација у корак са светом; 
 Нова модерна енергетска постројења;
 Значајне промене у функционисању јавних 

енергетских предузећа;
 Више чистије и зелене енергије и мање загађења;
 Боља диверзификација извора и праваца снабдевања;
 Значајно повећање броја купаца произвођача;
 Шанса за нове зелене послове и нова радна места;
 Бољи услови живота и рада;
 Ефикасније грејање и већа енергетска ефикасност.

БИТИ ИЛИ НЕ БИТИ?

 Стање у енергетици је толико лоше да мислимо да горе не 
може, међутим може бити још горе.

 Критична ситуација у којој се налази енергетски сектор ако 
се настави може имати веома негативне последице које  
могу изазвати и: 
 Негативан привредни раст;
 Пораст незапослености;
 Пораст цена роба и услуга;
 Повећање енергетске зависности, пре свега увозне 

зависности;
 Несигурно окружење за инвестиције - и домаће и 

стране;
 Одлазак инвеститора и немогућност привлачења 

страних директних инвестиција;
 Повећање енергетског сиромаштва и већи родни јаз…

АКО НИШТА НЕ ПРЕДУЗМЕМО АКО ПОБЕДИМО ИНЕРТНОСТ И КРЕНЕМО НАПРЕД
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 Србија која је енергетски безбедна и отпорнија на 
кризе; 

 Србија = регионални лидер у развоју енергетике;
 Развој привреде и зелене енергије;
 Србија, земља могућности, у којој нове генерације 

остају и развијају је. 

БИТИ ИЛИ НЕ БИТИ?

 То значи да ће Србија бити политички, финансијски,
економски и енергетски изолована;

 То значи да ће привреда да се урушава;

 То значи да ће друштво бити суочено са сиромаштвом,
бедом и убрзаним одласком младих људи!

 Србија остаје без могућности да се развија, модернизује
и омогући младим људима бољи живот!

АКО НИШТА НЕ ПРЕДУЗМЕМО АКО ПОБЕДИМО ИНЕРТНОСТ И КРЕНЕМО НАПРЕД

Последњи је тренутак за (ре)акцију јер хоћемо да имамо будућност 
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ШТА ЈЕ МРЕ УРАДИО: НОВИ ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР! 

УСЛОВ ЗА ПУТ У БУДУЋНОСТ2021. 2050.

Закон о коришћењу обновљивих 
извора енергије

(аукције - тржишна премија, 
прозумери, стратешко партнерство, 

корпоративни ППА, гаранције о 
пореклу, обновљиви водоник, развој 

иновација).

Закон о рударству и геолошким 
истраживањима (одрживо и зелено 
рударство, уз поштовање принципа 

заштите животне средине и 
могућности стварања ланца 

производње у Србији из 
националног рудног богатства).

Закон о енергетици 
(енергетски угрожени купац (са 

70.000  на 200.000 домаћ.), развој 
водоника, пуњење е-возила, 

дефинисање НЕМО, складиштење и 
агрегирање енергије, зоне трговања, 

контролне области...).

Закон о енергетској ефикасности и 
рационалној употреби енергије
(основана Управа за енергетску 

ефикасност (у 25.000 домаћинстава 
спроводе се мере ЕЕ и соларни 

панели - 50 М евра)).

После затечене вишегодишње стагнације, МРЕ је припремио четири закона који Србију воде у енергетску и економску транзицију
усклађену са најбољом светском праксом. Закони су примери најтранспарентније процедуре и сарадње са свим заинтересованим
странама (од објаве полазних основа, одржавања јавне расправе, рада са међународним институцијама (WB, FIC, IMF, EIB, EBRD,
DFC, UNDP, AmCham, KFW, CEB, USAID, итд.), онлајн презентације и са више од 200 учесника, рада са Енергетском заједницом
и другим надлежним организацијама - све завршено у року од свега три месеца!).
Отворени су кластер 4 и преговарачка позиција за енергетику!
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ШТА МРЕ РАДИ: НОВИ СТРАТЕШКИ ОКВИР! 

МИ ТО ТАКО НЕ ЖЕЛИМО!

ПУТ У БУДУЋНОСТ2022. 2050.

Стратегија развоја енергетике РС до 2040. са 
пројекцијама до 2050. – уз посебан део који се бави 

водоничном стратегијом (у изради) 

Студија дијагностике 
праведне транзиције 

(у изради) 

Национални интегрисани 
план за климу и енергетику 

(у изради)

ВАЖЕЋА СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ РС, ИАКО ОПРЕДЕЉЕНА КА ФОСИЛНИМ ГОРИВИМА И 
МИНИМУМУ УЧЕШЋА ЗЕЛЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ, НИЈЕ РЕАЛИЗОВАЛА НИ ТАЈ МИНИМУМ

ЖЕЛИМО ЗЕЛЕНЕ СТРАТЕШКЕ ДОКУМЕНТЕ У СТВАРНОЈ ПРИМЕНИ У БУДУЋНОСТИ
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ШТА СРБИЈИ ДОНОСИ ИНТЕГРИСАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ И КЛИМАТСКИ ПЛАН 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДО 2030. ГОДИНЕ, СА ВИЗИЈОМ ДО 2050. ГОДИНЕ

2030.
 Смањење емисија са ефектом стаклене баште у 2030. у односу на 

1990. годину за 40,3%;
 Учешће ОИЕ у бруто финалној потрошњи енергије у 2030. 

години у износу од 41%;
o Учешће ОИЕ у производњи електричне енергије у 2030. 

години је 49,1%;
o Учешће ОИЕ у грејању и хлађењу у 2030. години је 50,9%;
o Учешће ОИЕ у саобраћају у 2030. години је 6,1%;

Повећање ЕЕ које се огледа у смањеној потрошњи енергије:
o Потрошња примарне енергије у 2030. години је 14,750 мтое;
o Потрошња финалне енергије у 2030. години је 9,528 мтое.

2050.
КЛИМАТСКИ НЕУТРАЛНА СРБИЈА!

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://www.australiansolarquotes.com.au/2018/04/05/a-third-of-global-energy-to-come-from-solar-by-2050/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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ЗНАЧАЈ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЕШЕЊА ЗА СРБИЈУ

 Нова енергетска политика Србије која подразумева развој инвестиција ЗЕЛЕНЕ ЕНЕРГЕТИКЕ:
 Значајно веће коришћење потенцијала ОИЕ за производњу електричне и топлотне енергије;

o Нови капацитети за производњу електричне енергије на солар у 2030. у износу од 1.540 MW (око 100 
пута више од постојећих);

o Нови капацитети за производњу електричне енергије на ветар у 2030. у износу од 3.510 MW (око 10 
пута више од тренутно постојећих);

Нове реверзибилне ХЕ (Бистрица и Ђердап 3);
Изградња интерконекција за електричну енергију и нових преносних капацитета у електромрежи;
Повећање коришћења електричних возила у саобраћају и развој услуге пуњења е-возила;
 Увођење производње и коришћење водоника;
 Диверзификација гасног сектора - нове интерконекције са Хрватском, Босном и Херцеговином, 

Румунијом, Северном Македонијом и Црном Гором, проширење подземног складишта гаса и изградња 
новог складишта гаса;

 Смањење потрошње енергије кроз енергетски ефикасне зграде, смањење губитака у електромрежама и 
системима даљинског грејања.

ИДЕНТИФИКОВАНЕ ХИТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЕНЕРГЕТИКУ ВРЕДНЕ ВИШЕ ОД 
35 МИЛИЈАРДИ ЕВРА!



This project is funded by the 
European Union

Republic of Serbia
Ministry of Mining and Energy
Ministry of Finance
Department for Controlling and Financing of EU 
Funded Programmes

 Чему се надамо: будућим генерацијама које ће бити одговорније и посвећеније будућности, за
разлику од претходне учмалости, тешке инертности и неефикасности које су нас до сада
карактерисале.

 „Једини излаз из ове сложене и веома опасне ситуације јесте да се хитно направи радикални
заокрет у односу на фундаментално погрешно управљање енергетиком и кључним
предузећима у овом сектору које траје већ пуних 30 година.“
(Фискални савет, јул 2022. године)

 Зелена енергетика је једини начин да у будућности обезбедимо пре свега сигурност
снабдевања енергијом и енергентима и створимо добре основе и подршку за развој зелене
економије и напредног и здравог друштва.

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА = НОВИ МОДЕЛ РАСТА
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