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Ваша екселенцијо амбасадоре ЕУ господине Vincent Degert,  
Поштоване даме и господо,  
 
Дан Енергије-Србија коме данас присуствујемо представља пратећу 
манифестацију Европске Недеље Одрживог Развоја, која као манифестација још 
од 2005. године промовише обновљиве изворе енергије и енергетску 
ефикасност. У периоду од 11. до 15. априла 2011., организоваће се стотине 
догађаја у свим деловима Европе, а у Србији укупно 15  манифестација – 
различитих и по тематици и по учесницима. 
Зато ми је посебно задовољство да Вас овом приликом поздравим у име 
Министарства за инфраструктуру и енергетику, имајући у виду да је управо оно 
надлежно за креирање и спровођење енергетске политике, а чији саставни део је 
и унапређење енергетске ефикасности и повећање коришћења обновљивих 
извора енергије. Циљеви, мере и активности који се односе на  енергетску 
ефикасност и обновљиве изворе енергије су дефинисани кроз постојећу 
Стратегију развоја енергетике и програм оставривања Стратегије.  

Међутим, показало се да овај стратешки оквир, а постојећи Закон о енергетици 
постао сувише «тесан» да би  енергетика у Србији остала у току са 
међународним збивањима. Због тога, последњих неколико година 
Министарство интензивно ради на томе да доведе енергетско законодавство и 
енергетску праксу наше земље, а која подразумева и енергетску ефикасност и 
обновљиве изворе енергије, у оквире међународних стандарда, односно 
стандарда ЕУ.  

Подсетио бих да је потписивањем и ратификацијом Уговора о оснивању 
Енергетске Заједнице у јулу 2006. године, између ЕУ и држава Југоисточне 
Европе, енергетски сектор Србије постао део ЕУ, а управо су енергетска 
ефикасност и обновљиви извори енергије једно од главних одредница овог 
Уговора. У том смислу Министарство је укључено и активно ради на 
спровођењу свих активности Енергетске Заједнице у поменутим областима. 
Припремљен је  Први национални акциони план за енергетску ефикасност 
Републике Србије за период од 2010. до 2012. године (усвојен у јулу 2010 од 
стране Владе Републике Србије) којим се утврђује средњи индикативни циљ за 
овај период на нивоу од 1.5% финалне потрошње енергије  у 2008. години 
(0.1254 мтое), односно укупни циљ од најмање 9% финалне потрошње енергије 
у деветој години примене. Циљ уштеде финалне енергије од 1.5% оствариће се 
реализацијом мера у секторима: домаћинстава и јавне и комерцијалне 
делатности (0.0235 Mtoe), индустријe (0.0566 Mtoe) и саобраћаја (0.0453 Mtoe).  
Ратификацијом Уговора о оснивању енергетске заједнице, Србија је, између 
осталог, прихватила обавезу да донесе и реализује план примене директиве 
2001/77/EC о промовисању производње електричне енергије из обновљивих 



извора енергије и директиве 2003/30/EC о промовисању коришћења биогорива и 
других горива из обновљивих извора енергије у сектору саобраћаја 

У циљу подстицања коришћења биомасе за производњу енергије, Влада 
Републике Србије је усвојила Акциони план за биомасу којим је дефинисана 
стратегија за коришћење биомасе као обновљивог извора енергије имајући у 
виду потенцијале, националне стратегије, законске прописе и директиве ЕУ. 
Акциони план за биомасу за Републику Србију је израђен у складу са обавезама 
из Уговора о оснивању Енергетске заједнице, као и у складу са Препоруком из 
2005. године о изради акционих планова за биомасу у циљу повећања њеног 
коришћења у земљама чланицама Европске уније.  
У наредном периоду, очекује нас израда Акционог плана за енергију из 
обновљивих извора у складу са новом Директивом Европске уније о 
обновљивим изворима енергије 2009/28/ЕЗ. Најважнији део овог документа 
биће одређивање обавезујућих циљева о учешћу обновљивих извора енергије у 
укупној потрошњи енергије 2020. године, заснованих на истој методологији коју 
примењују земље чланице Европске уније.  
Упоредо са активностима везаним за спровођење Уговора о енергетској 
Заједници, ради се на унапређењу односно успостављању нових  законодавних 
и институционалних оквира: 

 Припремљен је Закон о рационалној употреби енергије којим ће бити 
обухваћени и произвођачи и потрошачи енергије. Главни циљ овог 
закона јесте да се обезбеди и подржи рационално и одрживо коришћење 
енергије, чиме би се допринело сигурнијем снабдевању енергијом, 
повећању стопе запослености, конкурентности и заштити животне 
средине. Такви циљеви ће се постићи успостављањем тржишта за услуге 
енергетске ефикасности, променом навика и понашања у вези 
коришћења енергије, реализацијом програма и пројеката повећања 
енергетске ефикасности и спровођењем дугорочних мера за повећање 
енергетске ефикасности. Овај закон увешће минималне захтеве 
енергетске ефикасности, енергетски менаџмент за велике и јавне 
потрошаче енергије, енергетску ревизију и остале одредбе које подстичу 
или намећу рационално коришћење енергије. Он ће створити и 
регулаторни оквир за спровођење три Упутства, и то: Упутство 
2006/32/ЕС о ефикасности при крајњем коришћењу енергије и 
енергетским услугама, Упутство 2002/91/ЕС о енергетским 
перформансама објеката и Упутство 92/75/ЕС, о енергетском означавању 
кућних уређаја и друга упутства којим се спроводи енергетско 
означавање кућних уређаја  у складу са одлуком Министарског савета 
Енергетске заједнице Д/2009/05/МЦ-ЕЦ од 18. децембра 2009. године. 
Законом  ће се увести и систем енерегетског менаџмента који 
подразумева да ће сви већи потрошачи енергије имати одређене обавезе 
спровођења, праћења, и извештавања о мерама које предузимају у 
погледу смањења потрошње енергије. Закон би требао бити усвојен до 
краја јула ове године, након чега следи израда подзаконских аката и 
формирање Фонда за енергетску ефикасност. 

 Фонд за енергетску ефикасност би требао директно да омогући 
интензивније спровођење активности односно пројеката који имају за 
циљ уштеду енергије. 



 Донета је Уредба о мерама подстицаја за производњу електричне 
енергије коришћењем обновљивих извора енергије и комбинованом 
производњом електричне и топлотне енергије као и  

 Уредба о условима за стицање статуса повлашћеног произвођача 
електричне енергије и критеријумима за оцену испуњености тих услова. 

 Важно је поменути и да је Република Србија постала је 26. јануара 2009. 
године чланица и оснивач Међународне агенције за обновљиву енергију 
(IRENA), као прве међународне (међувладине) организације која се 
фокусира искључиво на обновљиву енергију и активно ће наставити 
учешће у раду ове агенције у складу са Статутом Агенције и својим 
интересима у области активирања и коришћења обновљивих извора 
енергије. 

 
Иако тек треба усвојити најважнији Закон којим се регулише област енергетске 
ефикасности, то не значи да се нису спроводили пројекти који имају за циљ 
уштеду енергије као што је програм KfW-a који се односи на рехабилитацију и 
модернизацију система даљинског грејања а који се спроводи од 2001. године 
кроз неколико фаза. До сада је уложено око 50 милиона евра, а још толико ће 
бити кроз фазу 4 која је у току. Затим то је програм Светске банке који  се 
односи на уштеду енергије у јавним објектима - школама и болницама, завршен 
је први део у вредносто од 21 мил евра, и у току је наставак у вредности од 28 
мил евра. 
Глобално посматрано, економска и енергетска криза 2009. године, све 
израженије климатске промене, све већа потрошња енергије, приморавају свет 
да мора брзо да мисли и још брже да делује када је у питању обезбеђење 
снабдевања енергијом. Убрзано се трага за формулом која ће обезбедити 
економски просперитет уз минимално угрожавање животне средине. Решење је 
виђено у тзв. одрживом развоју који би се у ЕУ остварио кроз климатско 
енергетски пакет 20,20,20 за период до 2020. године (20% смањења емисија 
ГХГ, 20 % учешћа обновљивих извора енергије, 20% повећања енергетске 
ефикасности).  
Локално посматрајући, енергетска реалност у којој се Србија налази је следећа: 
 укупна годишња потрошња примарне енергије у Србији је око 15 

милиона тона еквивалентне нафте (податак се односи на 2010. годину), 
 структура енергетских ресурса је неповољна јер искључиво доминира 

угаљ, 
  велика увозна зависност по питању нафте и гаса (преко 80%), 
  значајан потенцијал обновљивих извора енергије од 4,1 милион тона 

еквивалнтне нафте не користи се у довољној мери, 
 готово 70% електричне енергије производи се из релативно старих 

постројења на угаљ лошег квалитета, 
 потреба за новим производним капацитетима те је у том смислу 

расписано неколико тендера за градњу нових капацитета за производњу 
електричне енргије, 

 неопходна модернизација рафинерија, која је у току у складу са 
Уговором о продаји НИС-а  

 Обезбеђење снабдевања енергијом односно потреба за  
диверсификацијом извора снабдевања  и бољим коришћењем 



геополитичког положаја. Стога се увелико ради на реализацији пројекта 
Јужни ток  и градњи складишта природног гаса 

 Потпуно отварање енергетског тржишта од 2015. године, 
 Обавезе усклађивања са европском регулативом према Уговору о 

Енергетској заједници,  
 

Све ово захтева да српска енергетика сагледа и дефинише нове  правце свог 
развоја. Стога би ове године Министарство требало да припреми нову 
Стратегија развоја енергетике за период до 2030. године а  којом ће се између 
осталог сагледати могућности снабдевања енергијом и то кроз диверсификацију 
извора снабдевања како у смислу структуре енергената тако и у  географском 
смислу уз уважавање одрживог развоја. 
Европско опредељење Србије је не само пут ка чланству у ЕУ већ радимо и 
настојимо да то буде пут ка модерној, технолошки унапређеној, енергетски 
ефикаснијој, зеленој Србији. 
 
Надам се да ће ова манифестација у организацији Друштва термичара Србије 
постати традиционална манифестација и да ће и у будућности бити део 
Европске Недеље Одрживог Развоја.  
 


