
Поштоване даме и господо, колегинице и колеге,  

 
У име Министарства рударства и енергетике и министра Антића лично, велико ми је задовољство 
да поздравим све учеснике данашњег скупа. Наши данашњи домаћини, већ традиционално 
организују манифестацију Дан енергије у Србији. Верујем да ће и данашња излагања дати бар део 
одговора у области одрживог снабдевања енергијом као и изазове који су пред нама у периоду 
преласка са фосилних горива на обновљиве изворе енергије. Тако су и за данашњу конференцију 
изабране теме које су сигурно од виталног значаја за српску енергетику и привреду у целини.  

Шта су стратешки циљеви српске енергетике??? Они су јасно дефинисани Стратегијом развоја 
енергетике, али није на одмет да се и овом приликом тога подсетимо и објаснимо једноставним 
речником: 

1. Обезбеђивање енергетске безбедности и стабилности 

2. Смањење увозне зависности када су енергенти у питању 

3. Диверсификација извора и праваца снабдевања 

4. Веће коришћење обновљивих извора енергије 

5. Повећање енергетске ефикасности 

6. Заштита животне средине 

Овако постављени редослед не значи нужно и одговарајући степен приоритета у реализацији 
циљева. Такође, много је теже одредити адекватне правце и активности за достизања циљева од 
њиховог простог набрајања, тим пре што овако постављени циљеви нису специфични само за 
Србију већ мање-више имају карактер универзалности. Колико мудро, озбиљно и ефикасно 
будемо давали одговоре у достизању наведених циљева толико ћемо брзо ићи напред. 

Озбиљан инвестициони циклус чија је реализација започета у српској енергетици и који ће трајати 
наредних неколико година вредан је више милијарди евра и везан је за улагања у све секторе 
енергетике. Стабилна политичка и економска ситуација у земљи обезбедила је овако значајан 
предуслов за остварење зацртаних циљева. 

Као држава најмање смо енергетски зависни када је у питању производња електричне енергије 
(из термо потенцијала који користе домаћи угаљ производи се преко преко 60% електричне 
енергије, а остатак из хидропотенцијала). Иако је свима јасно да угаљ није енергент будућности 
због нивоа загађења који са собом носи како на земљи тако и у ваздуху, Србија неће скоро бити у 
прилици да се одрекне овог енергента. Решење у овом сегменту ће ићи у два правца: 

1. Веће коришћење обновљивих извора енергије: у Србији сада постоји више од 500 мегавата 
нових инсталисаних капацитета, и још 100-150 у наредних годину –две дана. Да би 
потрошња из обновљивих извора енергије била квалитетнија и да бисмо ишли напред 
морамо да градимо или гасне електране или реверзибилне хидроелектране, чиме би 
систем био избалансиран кад нема ветра и сунца, јер морамо да имамо сигурно 
снабдевање". Биомаса као ОИЕ ће имати значајно већу примену наредних година код 
даљинских система грејања, а коришћење геотермалне енергије се може везати за мање 
локалне пројекте.  
 

2. Заштита животне средине: У протеклих неколико година више од 300 милиона евра 
инвестирано је у различите еколошке пројекте, а циљ је да се постигну стандарди  заштите 
животне средине који важе у ЕУ. Започете су озбиљне инвеститиције и велики пројекти су у 



току, а до  2025. се у ову област, када је енергетика у питању, планира улагање од  
додатних 700-800 милиона евра. 

У области уштеде енергије и енергетске ефикасности Србија настоји да прати трендове,  кренуло 
се у озбиљне инвеститиције и реализација великих пројеката је у току. Стратегија развоја 
енергетике Републике Србије препознаје енергетску ефикасност као „нови енергетски извор“ 
 

 У протеклих неколико година кроз Буџетски фонд за енергетску ефикасност обављена је 
санација 53 објекта, вртића, школа, домова здравља, а резултати су одлични. Ти објекти сада 
имају уштеду од 40 одсто у финалној потрошњи. 

 У том фонду је ове године значајно више новца, а у плану су нове санације објеката, што све 
треба да допринесе уштеди енергије. Недавно су са већим бројем локалних самоуправа 
потписани уговори укупне вредности 325 мил.дин. за нове пројекте енергетске ефикасности 

 Планира се и формирање посебног фонда за енергетску ефикасност који би био на 
располагању за пројекте које кандидују физичка и правна лица. 
 

Енергетика као област је одавно прерасла националне оквире појединачних земаља. Ниједан од 
зацртаних циљева се не може остварити без међународне и пре свега регионалне повезаности, 
која мора бити заснована на међусобном уважавању и поштовању националних интереса. Србија 
и Београд су у задњих годину дана били домаћини неколико међународних и регионалних 
скупова који су окупили импозантан број учесника и врло високе званице.   Међународни скуп 
“Енергетска безбедност у региону” одржан у Београду почетком овог месеца са учешћем 6 
министара енергетике само је доказ за то.  
 

Међу важним регионалним пројектима треба споменути Трансбалкански коридор, нови 
регионални и паневропски пројекат, тројну интерконекцију између Србије, БиХ и Црне Горе кроз 
пројекат Бајина Башта, нове хидроелектране планиране за изградњу са Републиком Српском у 
горњем току Дрине, гасну интерконекцију са Бугарском (Ниш-Димитровград), као и пројекат 
магистралног гасовода као наставка Турског тока.  
 

Овде се отвара питање дали су то „политички“ или „комерцијални“ пројекти. На примеру 
магистралног гасовода, као наставка Турског тока, видимо колико се политизује питање једног 
комерцијалног пројекта који развијају компаније које у њему учествују и који је базиран на 
обавезујућим закупима капацитета, који су спроведени и у Бугарској и у Србији и који су показали 
огромну заинтересованост јер су сви капацитети закупљени. 
 

Везано за овај пројекат дозволите ми да, на крају, цитирам недавно изречене речи министра 
спољних послова и трговине Мађарске, Петера Сијарта: „Нашим западним пријатељима тај 
пројекат се не свиђа и зову га руским. Какав руски пројекат? Од четири земље које у њему 
учествују - Турска, Бугарска, Србија и Мађарска - три су чланице НАТО, а две су у Европској унији. 
То онда мора бити европски пројекат". 

 

 


