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ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА 

 

 

БФПЕ  – Бруто финална потрошња енергије 

ГХГ   – Гасови са ефектом стаклене баште 

EE    – Енергетска ефикасност 

ЕУ   – Европска унија 

ЕнЗ   – Енергетска заједница 

ЕЗ   – Европска заједница 

ИПА  – Претприступни фонд Европске уније 

ktoe  – Кило тона еквивалентне нафте 

Мtoe  – Милиона тона еквивалентне нафте 

МХЕ  – Мале хидроелектране 

НАПОИЕ – Национални акциони план за обновљиве изворе енергије 

ОИЕ  – Обновљиви извори енергије 

ППА  – Модел уговора о откупу укупне електричне енергије 

УОЕнЗ  – Уговор о оснивању Енергетске заједнице 

EUROSTAT- Европски завод за статистику 
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УВОД 
 

Усвајањем Закона о ратификацији Уговора о оснивању Eнергетске 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), Републикa Србијa 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, и потом 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”, брoj 145/14) 

Минисарство 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. 

годин. Други Извештај достављен је до 31. децембра 2016. године и садржи податке за 

2014. и 2015. годину. Трећи Извештај доставља се до 31. децембра 2018. године и садржи 

податке за 2016. и 2017. годину. 

Трећи 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 2018. годину који је Влада усвојила 29. децембра 2017.(„Службени 

гласник РС”, 119/17) и радне верзије Енергетског биланса за 2019. и статистичких 

података које је Завод за статистику Републике Србије доставио EUROSTAT-у за 2016. 

и 2017. 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 

(http://mre.gov.rs/doc/registar-020818.html ) који води Министарство рударства и 

енергетике сходно члану 75. Закона о енергетици. 
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Енергетски биланс Републике Србије за 2019. годину приказује реализовану 

производњу и потрошњу за 2017. годину, процењене податке за 2018. годину и 

пројекције података за 2019. годину. Билансирање енергије из обновљивих извора 

енергије обухвата производњу и потрошњу електричне енергије из великих и малих 

водених токова, енергије ветра и сунца, 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 

течена 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. Имајући у виду да подзаконска акта којима се дефинишу критеријуми 

одрживости и њихова верификација још увек нису усвојена, није могуће приказати 

потрошњу биогорива за потребе испуњености циља ОИЕ у сектору саобраћаја.  

1. Секторски, укупни удели ОИЕ и стварна потрошња енергије из обновљивих 

извора током претходне две године (2016. и 2017. 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 

 2016 2017 

ОИЕ – грејање и хлађење (%) 24,65 24,43 

ОИЕ – електрична енергија (%) 29,15 28,71 

ОИЕ - саобраћај (%) 1,23 1,18 

ОИЕ – укупно учешће у БФПЕ (%) 20,98 20,60 

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) 

 2016  
 

2017 

(A) БФПЕ из ОИЕ у сектору грејања и хлађења 1046,7 1055,2 

(B) БФПЕ из ОИЕ у сектору производње електричне 

енергије  

910,4 910,9 

(C) БФПЕ из ОИЕ у сектору саобраћаја * 9,2 9,3 

(D) Укупна потрошња ОИЕ (процењени вишак у 

односу на циљ) 

1966,2 1975,4 

(E) Трансфер ОИЕ према земљама ЕУ 0 0 

(F) Трансфер ОИЕ издругих чланица ЕнЗ и трећих 

земаља 

0 0 

(G) Потрошња ОИЕ у складу са циљем(D)-(E)+(F) 1966,2 1975,4 
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*Удео биогорива у саобраћају није приказан, јер није успостављен систем веификације 

испуњености критеријума одрживости биогорива. Након усвајања подзаконских аката у 

области биогорива биће мoгуће приказивање ових података у наредним извештајима. 

 

 

 

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 RES SHARE TOOL 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. RES SHARE TOOL је алата 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 примељује идентична методологија за израчунавање појединих 

вредности. Његова примена спречава неправилности које би се могле појавити 

коришћењем разчлитих 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 децембра 2018. године је за 

производњу електричне енергије из ОИЕ изграђено 222 нових објеката, укупне 

инсталисане снаге од 111 МW, и то: 

1) 100 малих хидро електрана укупне инсталисане снаге око 63 МW (укључујући и 

две старе, реконструисане електране: Овчар бања и Међувршје); 

2) 105 соларне електране снаге 8,78 МW; 

3) 4 ветроелектране снаге 25 МW, а 5 ветроелектрана стекло је стаус привремено 

повлашћеног произвођача укупне снаге 475 МW, 

4) 13 електрана на биогас укупне снаге око 14 МW. 

Извор података је Регистар повлашћених произвођача електричне енеригје 

(http://mre.gov.rs/doc/registar-020818.html).  

Детаљан преглед новоизграђених објеката дат је у табели испод. 

 

 
Преглед планираних (у складу са НАПОИЕ-м) и изграђених електрана у области ОИЕ  

Врста електране Планирано 

НАПОИЕ 

[MW] 

Тренутно стање, децембар 2018 

Привремени статус 

повлашћеног 

произвођача  

[број и MW] 

Статус повлашћеног 

произвођача 

(изграђено) 

[број и MW] 

ХЕ веће од  

10MW 

250 - - 0 0 

ХЕ до 10MW 188 16 12,6 100 62,9 

Биомаса 100 1 2,4 0 0 

Биогас 30 7 7,4 13 14,2 

Ветар 500 5 475 4 25 

Соларне  10 0 0 105 8,78 

Геотермалне 1 0 0 0 0 

Отпад 3 0 0 0 0 

Депонијски гас 10 0 0 0 0 

 

Бруто финална потрошња енегије у Србији у периоду од 2000. до 2017. године у Мtoe 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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 10,0 8,5 9,3 9,4 9,6 
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Бруто финална потрошња енегије у Србији у периоду од 2000. до 2017. године, у Мtoe 

Посматрајући податке из Табеле 1, 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 мале 

земље, које су изложене јаком утицају великих инвестиција у привреди на висину БФПЕ, 

удео ОИЕ у БФПЕ не представља репрезентативан податак о стању обновљивих извора 

енергије у сектору енергетике. 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 знатно виши удео ОИЕ у БФПЕ у односу на друге године. 

Наиме, од 2010. године, када је у Србији почео да се примењује систем „фид-ин” 

тарифа, присутан је континуирани раст нових капацитета за производњу електричне 

енергије из ОИЕ. Раст је значајнији са аспекта броја новоизграђених капацитета него у 

погледу инсталисане снаге, као што је приказано на Сликама 1, 2 и 3. 

Требало је да прође неколико година да нови систем подстицаја заживи, затим да се 

изгради поверење инвеститора у функционисање система, као и да се припреме 

одговарајући пројекти, поготово пројекти за велике електране. 
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Слика 1. Број свих врста електрана на ОИЕ од увођења система подстицања „фид-ин“ 

тарифама 

 

 

 

 Слика 2 Инсталисани капаците свих врста електрана на ОИЕ од од увођења система 

подстицања „фид-ин“ тарифама 
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Слика 3. Број издатих статуса привремених и повлашћеих произвођача од увођења 

система подстицања „фид-ин“ тарифама 

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 

 
2016 2017 

MW GWh MW GWh 

Хидро*: 3030 10621 3038 10561 

без 
реверзибилних 

2416 10792 2424 9153 

<1MW 29,1 - 34,8 - 

1MW–10 MW 34,2 - 38,6 - 

>10MW 2372 - 2372 - 

реверзибилне 614 728 614 599 

мешано - - - - 

Геотермална 

енергија 
- - - - 

Соларна 

енергија: 
11 12 11 13 

фотонапонска 11 12 11 13 

електрана са 

концентратором 
- - - - 

Енергија плиме, 

таласа, океана 
- - - - 

Енергија ветра: 17 26 25 53 

на копну 17 26 25 53 

ван копна - - - - 

Биомаса: 10 34 13 75 

чврста - - - - 

биогас 10 34 13 75 

биотечности - - - - 
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2016 2017 

MW GWh MW GWh 

УКУПНО: 3068 10694 3087 10702 

од чега 

електране са 

комбинованом 

производњом 

- - - - 

„-” податак није доступан 

* Производња из хидроелектрана нормализована је у складу са правилом из Анекса II Директиве 

2009/28/ЕЗ коришћењем алата RES SHARE TOOL 
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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 

 2016 

(ktoe) 

2017 

(ktoe) 

Геотермална (без нискотемпературске геотермалне 

топлоте коришћене у топлотним пумпама) 

5,1 5,1 

Соларна енергија - - 

Биомаса 1041,6 1050,1 

чврста 1039,2 1042,3 

биогас 2,3 7,8 

биотечности - - 

Обновљива енергија из топлотних пумпи: 

-од чега аеротермална 

-од чега гоетермална 

-од чега хидротермална 

- - 

УКУПНО 1046,7 1055,2 

од чега даљинско грејање   

од чега биомаса у домаћинствима 873,1 803,5 

„-” податак није доступан 

 

 

 

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) 

 2016 
 

2017 

Биоетанол/био-ЕТБЕ 

[ktoe] 
- - 

Удео биогорива  

(члан 21.2) 

- - 

Увоз[%] - - 

Биодизел  

[ktoe] 
- - 

Удео биогорива  

(члан 21.2) 

- - 

Увоз[%] - - 

Водоник од ОИЕ  

[ktoe] 
- - 

Обновљива електрична енергија 

[ktoe] 
9,3 9,5 

Друмски саобраћај 
[ktoe] 

- - 

Ван друмски саобраћај [ktoe] - - 

Остало (биогас, биљна уља и сл.) навести  

[ktoe] 

- - 

Удео биогорива  

(члан 21.2) 

- - 

УКУПНО [ktoe] 9,3 9,5 

„-” податак није доступан 



 

12 

 

НАПОМЕНА: Поуздани подаци о потрошњи биогорива у сектору саобараћаја нису доступни. 

Податак ће бити доступан након усвајања подзаконских аката којима се уређује област 

биогорива у Републици Србији у складу са Директивом 2009/28/ЕЗ.  

 

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 Врста мере Очекивани 

резултат 

Циљна 

група 

и/или 

активност 

Постојећа 

или 

планирана 

Датум 

почетка и 

завршетка 

мере 

1. Мера „Подстицање 

производње електричне 

енергије подстицајном 

откупном ценом” 
Закон о енергетици ("Службени 

гласник РС", бр. 145/2014) 

финансијска 

регулаторна 

повећање 

производње 

електричне 

енергије из ОИЕ 

енергетски 

субјекти  

постојећа 2009. 

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”, број 

56/16, 60/17)  

    15.12.2016. 

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“, број 56/16, 60/17, 

91/18) 

    15.06.2016. -

31.12.2018. 

1.3. Уредба o уговору о откупу 

електричне енергије 

(„Службени гласник РС”, број 

56/16, 61/17) 

    15.06.2016. -

31.12.2018. 

1.4. Уредба о накнади за 

подстицај повлашћених 

произвођача електричне 

енергије („Службени гласник 

РС”, број 12/16) 

    13.02.2016.  

1.5 Уредба о висини посебне 

накнаде за подстицај у 2016. 

години („Службени гласник 

РС”, број 12/16) 

    13.02.2016. -

31.12.2016. 

1.6 Уредба о висини посебне 

накнаде за подстицај у 2017. 

години („Службени гласник 

РС”, број 7/17) 

    01.01.2017. -

31.12.2017. 

2. Мера „Гаранција порекла 

електричне енергије 

финансијска 

регулаторна 

повећање 

производње 

енергетски 

субјекти  

постојећа 2017. 
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произведене из обновљивих 

извора енергије” 
Закон о енергетици (“Службени 

гласник РС”, бр. 145/14) 

електричне 

енергије из ОИЕ 

Механизми за спровођење мере 

2.1 Уредба о гаранцији порекла 
(„Службени гласник РС“, бр. 

82/17) 
 

    2017 

2.2 Правилник o начину 

прорачуна и приказивања удела 

свих врста извора енергије у 

продатој електричној енергији 

    2017 

3. Мера „Подстицање 

производње и коришћења 

биогорива” 
Закон о енергетици (“Службени 

гласник РС”, бр. 145/14) 

регулаторна 

финансијска 

повећање 

производње и 

коришћења 

биогорива 

енергетски 

субјекти 

планирана 2017. 

Механизми за спровођење мере 

3.1 правилник о техничким и 

другим захтевима за течна 

горива биопорекла  

     

3.2 уредба о критеријумима 

одрживости за биогорива 

     

3.3 уредба о обавезном 

стављању одређеног процента 

биогорива на тржиште 

     

3.4 уредба о подстицајним 

мерама за производњу 

биогорива 

     

4. Мера „Уређење сајта 

Министарства рударства и 

енергетике” 

интернет адреса: 

http://www.mre.gov.rs/energetska-

efikasnost-obnovljivi-izvori.php 

мека 

информативна  

повећање 

доступности 

информација; 

 

појашњење 

административних 

процедура у 

области ОИЕ; 

 

повећање 

транспарентности 

рада 

Министарства; 

 

енергетски 

субјекти, 

физичка 

лица 

постојећа 2014. 

 

 
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  
У оквиру овог програма реализује се Уговор о услугама за пројекат Ажурирање 

катастра малих хидроелектрана у вредности од 1,5 милиона евра. Почетком 2017. године 

је почела реализација пројекта, а завршетак пројекта је планиран у 2019. години када се 

очекује да ажуриран катастар МХЕ буде завршен. Његова израда ће убрзати реализацију 

изградње МХЕ кроз олакшано проналажење потенцијалних локација и 

систематизованим презентовањем основних параметара.  
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Пројекти који се финансирају из ИПА 2014 претприступног фонда ЕУ  
 

Припрема националне шеме верификације биогорива  
У оквиру овог програма предвиђен је Уговор о услугама за пројекат Израда 

националне шеме верификације биогорива. У току је потписивање Уговора са најбољим 

понуђачем, а завршетак пројекта планиран је у 2019. години када се очекује да анализа 

могућности примене националне шеме верификације биогорива буде завршена. Студија 

ће пружити конкретнији увид у трошкове и користи од евентуалне националне шема 

верификације биогорива и омогућити лакше достизање циљева из НАПОИЕ у области 

транспорта.  

 

Сарадња Републике Србије и Савезне Републике Немачке у сектору енергетике 

 
Највећи део сарадње одвија се кроз финансијски облик сарадње између 

СР Немачке и Републике Србије која се имплементира кроз одговарајуће пројектеу 

областима енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и даљинског грејања. 

Главни партнери Републике Србије 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).  

 

Пројекат: „Подстицање коришћења обновљивих извора енергије–развој 

тржишта биомасе” 
Пројекат има за циљ коришћење биомасе у топланама у Републици Србији које 

користе фосилна горива. У току је селекција најзрелијих пројеката који могу бити 

најбрже реализовани. 

 

Сарадња са Програмом Уједињених нација за развој - УНДП (United 

Nations Development Programme) 

Пројекат: „Смањење баријера за убрзани развој тржишта биомасе у Србији” 
Министарство рударства и енергетике и Програм Уједиињених нација за развој 

(УНДП) у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине 

спроводи пројекат: „Смањење баријера за убрзани развој тржишта биомасе у Србији”. 

Средства за пројекат обезбеђују Глобални фонд за животну средину (2,85 милиона УСД) 

и УНДП (0,31 милиона УСД). Општи циљ пројекта је одрживо коришћење енергије кроз 

диверсификацију извора енергије и развој тржишта биомасе за коришћење у енергетске 

сврхе у Србији. Из средстава пројекта пружена је бесповратна финансијска подршка 

инвеститорима за изградњу постројења за комбиновану производњу електричне и 

топлотне енергије (CHP) из биомасе. Укупан расположиви износ бесповратних 

средстава за ову намену износио је 1,6 милиона УСД. Јавни позив је окончан децембра 

2015. године и са укупно 6 конкретних пројеката изградње биогасних постројења је 

потписан уговор о донацији. Завршена је свих 6 постројења током 2016 и 2017. године. 

Укупна инсталисана снага свих постројења је 6,32 MWel, а укупна инвестициона 

вредност свих пројеката око 23 милиона УСД. У оквиру овог пројекта израђен је и 

преведен на енглески језик интерактвини, „корак по корак“, Водчи за инвеститоре који 

су намењени за упознавање потенцијалних инвеститора са свом неопходном 

проецедуром која их очекује при изградњи различитих постројења која користе 

обновљиве изворе енергије. 

Припремљен је и интернет портал „Зелена енергија“ као званични информативни 

сајт у области обновљивих извора енергије и сајт берзе биомасе. Урађен је у сарадњи са 

Привредном комором Србије, а са радом је почео током 2017. године. 
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Стратегија развоја енергетике Републике Србије 
Народна скупштина Републике Србије, усвојила је 4. децембра 2015. године, 

Стратегију развоја енергетике републике србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. 

године. 

Остварење одрживог развоја енергетике Републике Србије у периоду до 2030. године 

у складу са потребама и могућностима привреде и друштва и остварења зацртаних 

циљева захтеваће да даљи развој енергетике Републике Србије буде заснован, између 

осталог и интензивним коришћењем ОИЕ, при чему се предвиђа да промовисање ОИЕ 

буде укључено и у енергетске планове градова и локалних заједница као део локалних 

енергетских стратегија. Циљеви, активности и мере које у овој области предвиђа 

Стратегија су у складу са политиком ЕУ у области ОИЕ, и у складу са циљевима 

Регионалне енергетске стратегије Енергетске заједнице, који претпостављају обезбеђење 

сигурног и одрживог снабдевања енергијом. Међутим, они су првенствено усаглашени 

са потребом економског развоја и технолошке модернизације, односно одрживог 

привредног и социјалног развоја Републике Србије. У том смислу ови циљеви су 

усклађени и са Националном стратегијом одрживог развоја („Службени гласник РС”, 

број 57/08) као документом од значаја за усаглашавање свих секторских, развојних, 

економско-социјалних и еколошких циљева друштва.  

Током 2017. је усвојена Уредба којом се утврђује Програм остваривања Стратегије 

развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за 

период 2017. до 2023. година (у даљем тексту: ПОС), , Просторним планом Републике 

Србије, Акционим плановима у области ОИЕ и енергетске ефикасности и другим 

релевантним стратешким документима. ПОС дефинише мере које се односе на 

доношење нових или усклађивање постојећих закона и подзаконских аката са 

Директивама и препорукама ЕУ, Одлукама и препорукама Енергетске заједнице као и 

Western Balkan Sustainable Charter у оквиру Берлинског процеса. У области ОИЕ, ПОС 

предвиђа 13 мера и 24 активности за реализацију предложених мера. 

 

 
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) 

Влада Републике Србије је 15. јуна 2016. године усвојила три уредбе којима се ближе 

уређује систем подстицаја за произвођаче електричне енергије који користе ОИЕ. 

Уредбе су у потпуности усаглашене са Законом о енергетици и Директивом 28/2009/ЕЗ 

и пружају додатну сигурност инвестицијама у области коришћења ОИЕ.  

Комисија за контролу државне помоћи донела је Решење на основу Пријаве 

државне помоћи Министарства рударства и енергетике од 8. јуна 2016. године, 

којим се дозвољава коришћење државне помоћи која се додељује на основу Уредбе 

о подстицајним мерама за производњу електричне енергије из ОИЕ и 

високоефикасне комбиноване поризводње електричне и топлотне енергије.  

Резултат овог атраткивног правног оквира је 500 MW нових ветроелектрана са 

статусом привременог повлашћеног произвођача , што представља око 700 милиона евра 

инвестиција.Ови капацитети су значајни за Србију из два веома важна разлога: први је 

допринос постепеном достизању циља од 27% удела ОИЕ у БФПЕ до 2020. године, а 

други је уливање поверења и другим инвеститорима да Република Србија развија 

стабилну климу за инвестирање и да је поуздан партнер свима који желе да улажу у 

области ОИЕ. 

 Један од услова за добијање привременог статуса повлашћеног произвођача био је 

и достављање финансијског средства обезбеђења (банкарска гаранција или депозит) у 

износу од 2% вредности инвестиције пројекта. Овај услов уведен је да би се елиминисали 
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инвеститори који немају озбиљну намеру да реализују пројекат. Министарству 

рударства и енергетике достављене су банкарске гаранције у износу од приближно 16 

милиона еура, као финансијско средство обезбеђења којим се гарантује да ће 500 MW 

нових ветроелектранабити изграђено. Министарство има овлашћење да наплати 

гаранције уколико се електране не буду изградиле у предвиђеном року. Наплаћена 

средства била би коришћења за исплату повлашћених произвођача који производе 

електричну енергију из ОИЕ, како је предвиђено Уредбом о накнади за подстицај 

повлашћених произвођача електричне енергије.  
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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 

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. 
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3. Шеме подршке и друге мере које су на снази, а које се примјењују 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 2017 Подршка по 

јединици 

Укупно 

(M€)* 

Хидроелектране   

Загарантован 

откуп 

електричне 

енергије од 

повлашћених 

произвођача 

– „Фид-ин” 

тарифа 

Обавеза / квота(%)   

Казна / Могућност откупа / Цена откупа 

(€/јединица) 

  

Просечна цена сертификата   

Порезно ослобађање / рефундирање   

Инвестициониподстицаји(капиталне 

подршке или зајмови) (€/јединица) 

  

Подстицаји за производњу енергије   

 „Фид-ин” таифе 7,5-12,60c€/kWh 20 

 „Фид-ин” премије   

 тендер   

Соларне електране   

Загарантован 

откуп 

електричне 

енергије од 

повлашћених 

произвођача 

– „Фид-ин” 

тарифа 

Обавеза / квота(%)   

Казна / Могућност откупа / Цена откупа 

(€/јединица) 

  

Просечна цена сертификата   

Порезно ослобађање / рефундирање   

Инвестициониподстицаји(капиталне 

подршке или зајмови) (€/јединица) 

  

Подстицаји за производњу енергије   

 „Фид-ин” таифе 9-14,6 c€/kWh 3 

 „Фид-ин” премије   

 тендер   

Ветроелектране   

Загарантован 

откуп 

електричне 

енергије од 

повлашћених 

произвођача 

– „Фид-ин” 

тарифа 

Обавеза / квота(%)   

Казна / Могућност откупа / Цена откупа 

(€/јединица) 

  

Просечна цена сертификата   

Порезно ослобађање / рефундирање   

Инвестициониподстицаји(капиталне 

подршке или зајмови) (€/јединица) 

  

Подстицаји за производњу енергије 9,2 c€/kWh 4 

 „Фид-ин” таифе   

 „Фид-ин” премије   

 тендер   

Електране на биогас   

Загарантован 

откуп 

електричне 

енергије од 

повлашћених 

произвођача 

– „Фид-ин” 

тарифа 

Обавеза / квота(%)   

Казна / Могућност откупа / Цена откупа 

(€/јединица) 

  

Просечна цена сертификата   

Порезно ослобађање / рефундирање   

Инвестициониподстицаји(капиталне 

подршке или зајмови) (€/јединица) 

15-18,3 c€/kWh 13 

Подстицаји за производњу енергије   

 „Фид-ин” таифе   

 „Фид-ин” премије   
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 тендер   

Електране на биомасу   

Загарантован 

откуп 

електричне 

енергије од 

повлашћених 

произвођача 

– „Фид-ин” 

тарифа 

Обавеза / квота(%)   

Казна / Могућност откупа / Цена откупа 

(€/јединица) 

  

Просечна цена сертификата   

Порезно ослобађање / рефундирање   

Инвестициониподстицаји(капиталне 

подршке или зајмови) (€/јединица) 

  

Подстицаји за производњу енергије   

 „Фид-ин” таифе 8,22-13,26 c€/kWh 0 

 „Фид-ин” премије   

 тендер   

Електране на депонијски гас и и гас из постројења за 

третман комуналних отпадних вода 

  

Загарантован 

откуп 

електричне 

енергије од 

повлашћених 

произвођача 

– „Фид-ин” 

тарифа 

Обавеза / квота(%)   

Казна / Могућност откупа / Цена откупа 

(€/јединица) 

  

Просечна цена сертификата   

Порезно ослобађање / рефундирање   

Инвестициониподстицаји(капиталне 

подршке или зајмови) (€/јединица) 

  

Подстицаји за производњу енергије   

 „Фид-ин” таифе 8,44 c€/kWh 0 

 „Фид-ин” премије   

 тендер   

Геотермалне електране   

Загарантован 

откуп 

електричне 

енергије од 

повлашћених 

произвођача 

– „Фид-ин” 

тарифа 

Обавеза / квота(%)   

Казна / Могућност откупа / Цена откупа 

(€/јединица) 

  

Просечна цена сертификата   

Порезно ослобађање / рефундирање   

Инвестициониподстицаји(капиталне 

подршке или зајмови) (€/јединица) 

  

Подстицаји за производњу енергије   

 „Фид-ин” таифе 8,2 c€/kWh 0 

 „Фид-ин” премије   

 тендер   

Електране на отпад   

Загарантован 

откуп 

електричне 

енергије од 

повлашћених 

произвођача 

– „Фид-ин” 

тарифа 

Обавеза / квота(%)   

Казна / Могућност откупа / Цена откупа 

(€/јединица) 

  

Просечна цена сертификата   

Порезно ослобађање / рефундирање   

Инвестициониподстицаји(капиталне 

подршке или зајмови) (€/јединица) 

  

Подстицаји за производњу енергије   

 „Фид-ин” таифе 8,57 c€/kWh 0 

 „Фид-ин” премије   

 тендер   

Укупна процењена годишња подршка у сектору 

електричне енергије 

 50 

Укупна процењена годишња подршка у сектору топлотне 

енергије 

  

Укупна процењена годишња подршка у сектору 

саобраћаја 
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*Извор података: Обавештење јавног снабдевача Привредно друштво ЕПС Снабдевање о 

укупним новчаним средствима која су фактурисана потрошачима на јаном снабдевању, без 

трошкова преноса и дистрибуције за период октобар 2016-септембар 2017. године, сходно 

члану 10. Уредбе о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. 

 

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 разрађена обавеза снабдевача за 

објављивање удела енергије из ОИЕ.  

 

 

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. 

Чл. 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. С обзиром да је оператор 

преносног система обезбедио техничке услове за вођење регистра, усвојањем Уредбе о 

гаранцији порекла („Службени гласник РС“, бр. 82/17) систем гаранција порекла је 

постао функционалан. Очекује се да оператор преносног система, као издавалац 

гаранција порекла, приступи AIB (енглески: Association of issuing bodies) током 2019. 

године.  

 

  



 

21 

 

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 у 

домаћим 

сировинама 

(ktoe) 

Количина 

сировина 

увезених из 

ЕУ(*) 

Примарна 

енергије у 

количини 

сировина 

увезених из ЕУ 

(ktoe) 

Количини 

сировина које 

нису увезене из 

ЕУ(*) 

Примарна 

енергија у 

износу 

сировина које 

нису увезене из 

ЕУ (ktoe) 
 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 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 

- - - - - - - - - - - - 

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.  
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Табела 4а: Тренутна употреба пољопривредног земљишта за узгој засада намењених за 

производњу енергије (ha) 

 

Употреба земљишта Површина (ha) Површина (ha) 

 2016 2017 

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 
 

НАПОМЕНА:Коришћење енергетских засада и брзорастућег дрвећа у Републици Србији је у 

експерименталној фази, и тренутно нису доступни тражени подаци. У току је припрема 

Споразума за реализацију пројекта „Развој тржишта биомасе која се користи за енергетксе 

сврхе”. Пројекат је одобрен од стране BMZ-а,и треба да буде реализован у оквиру српско-

немачке сарадње, а кроз заједничко учешће КfW-а и GIZ-а, као део DKTI програма.. Један од 

резултата овог пројекта обезбедиће, на основу примарних истраживања на терену, 

статистичке податке неопходне за попуњавање Табеле 4 и Табеле 4а у наредним извештајима.. 
 

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. У оквиру ИПА 2 програма тражени подаци 

требало би да буду резултат детаљне студије о финансијским аспектима спровођења 

НАПОИЕ-а и примене Диреткиве 2009/28/ЕЗ. 

 

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) 

Подаци тренутно нису статистички обрађени. Познати су примери индивудалне 

производње за сопствене потребе (углавном из отпадних уља), занемарљиво малих 

количина, . 

Табела 5: Производња и потрошња биогорива из члана 21. став2 (ktoe) 

Биогорива из члана 21. став 2 Директиве 

2009/28/ЕЗ 

2016 2017 

Производња – врста горива - - 

Потрошња - врста горива - - 

Укупна производња биогорива из члана 21,став 2 - - 

Укупна потрошња биогорива из члана 21, став 2 - - 

% удео гориваиз члана 21,став 2 у укупном уделу 

ОИЕ у сектору саобраћаја 

- - 

„-” податак није доступан 
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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 2016 2017 

Укупна процењена нето уштеда 

емисије гасова са ефектом стаклене 

баште коришћењем обновљивих 

извора енергије 

8.385.285 8.422.534 

процењена нето уштеда емисије 

гасова са ефектом стаклене баште 

коришћењем електричне енергије из 

обновљивих извора 

4.431.799 4.465.662 

процењена нето уштеда емисије 

гасова са ефектом стаклене баште 

коришћењем обновљивих извора 

енергије у секотору грејања и хлађења 

3.953.486 3.956.873 

процењена нето уштеда емисије 

гасова са ефектом стаклене баште 

коришћењем обновљивих извора 

енергије у саобраћају 

- - 

„-” 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) 

 2012 
 

2013 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Стварни / процењени вишак 

или мањак производње  

0 0 0 0 0 0 - - - 

„-” податак није доступан 
 

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. 
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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, очекује се да у наредном 

периоду Председник Савета министара Републике Италије потпише Декрет. Тиме се 

стичу 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. 

 

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. Прецизну процену коришћења овог отпада у 

енергетске сврхе није било могуће утврдити због дисперзије овог отпада, тешкоће 

сакупљања и одвајања одговарајућих фракција. Један од резултата пројекта „Развој 

тржишта биомасе која се користи за енергетске сврхе”, а чија је припрема у току, треба 

да обезбеди податке за боље процене ових података. 
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ЗАКЉУЧАК: 

 
Током извештајног периода који се односи на 2016. и 2017. годину у Србији је на 

мрежу прикључено 92,3 MW нових електрана на ОИЕ, од тога 53,58MW малих 

хидроелектрана, 17 MW ветроелектрана, и око 12,93 MW биогасних постројења.Тиме је 

укупан електроенергетски потенцијал Србије повећан за 1,26%, односно за 3,2% ако се 

посматра електроенергетски потенцијал Србије који користи ОИЕ. 

Током 2019. године очекује се да се на електроенергетску мрежу прикључе још 4 

ветроелектране укупне инсталисане снаге од 370 MW, а током 2020. године још две 

ветроелетране од 102 MW и 66 MW, чиме ће се укупни електроенергетски потенцијал 

повећати за 8,98%, односно за 21,95% ако се посмтра електроенергетски потенцијал 

Србије који користи ОИЕ. Поред тога, ЈП ЕПС ради на ревитализацији великих хидро 

електрана, Ђердап и Зворник подижући им инсталисану снагу за више десетина MW, и 

ради на реализацији поменутог пројекта ветропарка снаге 66 MW у Костолцу. Почетак 

изградње ветропарка планиран је 2019. године.  

И поред традиционално великог коришћења биомасе, која у енергетском билансу 

потрошње финалне енергије у Србије у 2017 и 2018. године достигла 33 %, 

Министарство је у циљу даљег повећања овог процента, током 2018. године започело 

трогодишњи пројекат замене мазута и угаља биомасом, као горива у системима 

даљинског грејања. Ова замена биће спроведена у најмање 10 јединица локалне 

самоуправе у Србији. Такође, у циљу добијања прецизнијих података о потрошњи 

биомасе, планирано је да се током 2019. године у сарадњи са Републичким заводом за 

статистику и ЕнЗ спроведе ново истраживање о потрошњи овог ОИЕ у Србији. 

Доношење подзаконске регулативе у вези са системом за контролу и верификацију 

порекла и квалитета биогорива, планирано је у првом кварталу 2019. године. 

Такође, за 2019. годину планира се и делимична измена постојећег правног оквира за 

подстицање коришћења ОИЕ, тј. прелазак на примену тендера у области коришћења 

великих ветро и соларних електрана, као механизма који ће омогућити да се расподела 

капацитета и додела статуса повлашћених произвођача изврши према критеријуму 

најниже понуђене цене. 


