
ГЕОЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ (ФАКУЛТЕТ
ЗА МЕЂУНАРОДНУ ЕКОНОМИЈУ)

БЕОГРАД

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГЕТИКЕ



СтратегијСтратегијаа енергетскогенергетског развојаразвоја ии
ублажавањаублажавања климатскихклиматских променапромена

• Европска унија је донела јединствену
стратегију енергетског развоја и ублажавања
климатских промена - постаје светски лидер у
борби против климатских промена.
• Ради осигурања нових извора енергије и
смањења емисија гасовагасова стакленестаклене баштебаште
Европа и свет су се усмерили на веће
коришћење обновљивих извора енергије и на
побољшања енергетске ефикасности,
посебно у зградарству.



ЕнергетскаЕнергетска политикаполитика

ЕнергеткуЕнергетку политикуполитику нијеније могућемогуће дефинисатидефинисати
безбез усклађивањаусклађивања саса привреднопривредно--економскимекономским
развојемразвојем земљеземље,, енергетскоменергетском праксомпраксом ии
стандардимастандардима земаљаземаља уу окружењуокружењу,, илиили другимдругим
међународниммеђународним документимадокументима..

ЕнергетскаЕнергетска политикаполитика дефинишедефинише начиненачине
успостављањауспостављања правногправног,, институционалногинституционалног,,
финансијскогфинансијског ии регулаторногрегулаторног оквираоквира којикоји јеје
потребанпотребан заза достизањедостизање нивоанивоа одрживогодрживог
развојаразвоја енергетскогенергетског секторасектора..



ЕнергетскаЕнергетска политикаполитика

Исказује циљеве и инструменте којима влада
једне земље треба да развија енергетски
сектор у погледу:
• сигурног и поузданог снабдевања енергијом
• заштите животне средине
• власништва
• тржишног пословања
• инвестиција
• енергетске ефикасности
• нових обновљивих извора
• повезивања са регионом и шире
• мера социјалне заштите.



ЦиљевиЦиљеви енергетскеенергетске политикеполитике ЕУЕУ

КонкурентностКонкурентност::
•• унутарњеунутарње тржиштетржиште,, прекограничнипрекогранични водовиводови ((ТЕНТЕН--ТТ),),
европскаевропска електричнаелектрична мрежамрежа,, истраживањаистраживања ии иновацијеиновације
((чистичисти угаљугаљ,, издвајањеиздвајање угљеникаугљеника,, алтернативнаалтернативна
горивагорива,, енергетскаенергетска ефикасностефикасност,, нуклеарнануклеарна))

ОкружењеОкружење::
•• обновљивиобновљиви извориизвори,, енергетскаенергетска ефикасностефикасност,, нуклеарнануклеарна,,
иновацијеиновације ии истраживањаистраживања,, трговањетрговање емисијамаемисијама

СигурностСигурност снабдевањаснабдевања::
•• међународнимеђународни дијалогдијалог,, европскоевропско управљањеуправљање залихамазалихама

((нафтанафта//гасгас),), редефинисањередефинисање капацитетакапацитета ии залихазалиха
енергијеенергије,, диверсификацијадиверсификација
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ЦиљевиЦиљеви енергетскеенергетске политикеполитике ЕУЕУ



СтратегијСтратегијаа енергетскогенергетског развојаразвоја ии
ублажавањаублажавања климатскихклиматских променапромена

•• ЕуропскаЕуропска унијаунија јеје донеладонела јединственујединствену
стратегијустратегију енергетскогенергетског развојаразвоја ии ублажавањаублажавања
климатскихклиматских променапромена -- постајепостаје светскисветски лидерлидер уу
борбиборби противпротив климатскихклиматских променапромена..

•• РадиРади осигурањаосигурања новихнових извораизвора енергијеенергије ии
смањењасмањења емисијаемисија гасовагасова стакленестаклене баштебаште
ЕЕввропаропа ии светсвет сусу сесе усмерилиусмерили нана::

•• већевеће коришкоришћћењеење обновљивихобновљивих извораизвора
енергијеенергије ии

•• побољшањапобољшања енергетскеенергетске ефикасностиефикасности,,
посебнопосебно уу зградарствузградарству..



СтратешкаСтратешка документадокумента

•• ЕвропскаЕвропска унијаунија ((ЕУЕУ)) јеје енергетскуенергетску ефикасностефикасност
препозналапрепознала каокао једанједан одод кључнихкључних начинаначина заза
постизањепостизање циљевациљева одрживогодрживог енергетскогенергетског развојаразвоја..

•• ЕвропскаЕвропска комисијакомисија ((ЕКЕК)) јеје сачиниласачинила стратешкастратешка
документадокумента::

•• ЗеленаЗелена књигакњига -- европскаевропска стратегијастратегија заза одрживуодрживу,,
конкурентнуконкурентну ии сигурнусигурну енергијуенергију (2006.)(2006.)

•• АкциониАкциони планплан енергетскеенергетске ефикасностиефикасности (2006.)(2006.)
•• ЕнергијаЕнергија 20202020 -- стратегијастратегија заза конкурентнуконкурентну,, одрживуодрживу ии
сигурнусигурну енергијуенергију (2010.)(2010.)

•• ПланПлан енергетскеенергетске ефикасностиефикасности (2011.)(2011.)



ЗЗЕЛЕНАЕЛЕНА КЊИГАКЊИГА

ЗеленомЗеленом књигомкњигом -- отворенаотворена ннекаека одод кључнихкључних
питањапитања везанавезана ззаа финанфинанссирањеирање ии развојразвој
енергетскиенергетски ефикаснихефикасних технологијатехнологија ии
повезивањеповезивање конкретнихконкретних мерамера сс главнимглавним
циљевимациљевима политикаполитика ЕУЕУ -- ЛисабонскаЛисабонска стратегијастратегија
((заза конкурентностконкурентност ии растраст),), ПротоколПротокол изиз ККyyотаота ии
слсл....



МогућаМогућа ппитањаитања::

•• КакоКако дада КомисијаКомисија поподсдстакнетакне инвестицијеинвестиције уу енергетскиенергетски
ефикаснеефикасне технологијетехнологије??

•• МожеМоже лили ((ии какокако)) политикаполитика трговањатрговања емисијамаемисијама
промовисатипромовисати енергетскуенергетску ефикасностефикасност??

•• КакоКако повезатиповезати конкурентностконкурентност ии промовисањепромовисање
енергетскиенергетски ефикаснихефикасних технологијатехнологија??

•• ТребаТреба лили вишевише употребљаватиупотребљавати инструментеинструменте фискалнефискалне
политикеполитике заза промовисањепромовисање енергетскеенергетске ефикасностиефикасности??

•• КакоКако ихих применитиприменити аа дада сесе нене повећаповећа укупноукупно порескопореско
оптерећењеоптерећење??

•• КакоКако осигуратиосигурати дада загађивачзагађивач плаћаплаћа??

ЗЗЕЛЕНАЕЛЕНА КЊИГАКЊИГА



СтратегијСтратегијаа енергетскогенергетског развојаразвоја ии
ублажавањаублажавања климатскихклиматских променапромена

ЦиљевиЦиљеви јединственејединствене политикеполитике додо 2020.2020.
годинегодине сусу::

•• 20 %20 % смањењасмањења емисијаемисија саса ефектомефектом стакленестаклене
баштебаште

•• 20 %20 % производњепроизводње енергијеенергије изиз обновљивихобновљивих
извораизвора

•• 20 %20 % уштедауштеда енергијеенергије
•• 10 %10 % обновљивихобновљивих извораизвора енергијеенергије уу укупнојукупној
потрошњипотрошњи горивагорива заза превозпревоз



СтратегијаСтратегија развојаразвоја енергетикеенергетике РепубликеРепублике
СрбијеСрбије додо 2025.2025. годинегодине саса пројекцијамапројекцијама додо

2030.2030. годинегодине

•• ДокументДокумент којимкојим сесе попо ЗаконуЗакону оо енергетиценергетиции
ближеближе разрађујеразрађује ии спроводиспроводи енергетскаенергетска
политикаполитика РепубликеРепублике СрбијеСрбије..

•• СтратегијаСтратегија јеје документдокумент одод највећегнајвећег значајазначаја заза
енергетскуенергетску политикуполитику уопштеуопште ии заза политикуполитику
енергетскеенергетске ефикасностиефикасности..

•• УчешћеУчешће јавностијавности уу припремиприпреми докуменатадокумената јеје
одод највећенајвеће важностиважности..



ЗаконЗакон оо ефикасномефикасном коришћењукоришћењу енергијеенергије
РепубликеРепублике СрбијеСрбије

•• УсвојенУсвојен јеје 2014.2014. годинегодине ии почепочеоо дада сесе
примењујепримењује уу 2015.2015. годинигодини..

•• ЦиљЦиљ:: одговорноодговорно,, рационалнорационално ии одрживоодрживо
коришћењекоришћење енергијеенергије ии успостављањеуспостављање
системасистема организованогорганизованог управљањауправљања
енергијоменергијом,, тјтј.. енергетскогенергетског менаџментаменаџмента..



ЗаконЗакон оо ефикасномефикасном коришћењукоришћењу енергијеенергије
РепубликеРепублике СрбијеСрбије

СпровођењеСпровођење ЗЗаконаакона уу праксипракси значизначи увођењеувођење
минималнихминималних захтевазахтева енергетскеенергетске ефикасностиефикасности заза нованова
ии ревитализованаревитализована постројењапостројења уу секторимасекторима
производњепроизводње,, преносапреноса ии дистрибуциједистрибуције енергијеенергије,,
наплатунаплату измеренеизмерене потрошњепотрошње енергијеенергије,, означавањеозначавање
нивоанивоа енергетскеенергетске ефикасностиефикасности зградазграда ии производапроизвода
којикоји утичуутичу нана потрошњупотрошњу енергијеенергије,, увеђењеувеђење екодизајнаекодизајна
ии подстицајаподстицаја заза спровођењеспровођење мерамера уу погледупогледу
енергетскеенергетске ефикасностиефикасности ии отварањаотварања тржиштатржишта
енергетскихенергетских услугауслуга,, каокао ии спровођењеспровођење енергетскихенергетских
прегледапрегледа уу циљуциљу идентификацијеидентификације потенцијалапотенцијала заза
унапређењеунапређење енергетскеенергетске ефикасностиефикасности..



ЕЕНЕРГЕТСКИНЕРГЕТСКИ ПРОБЛЕМИПРОБЛЕМИ

•• НеповољниНеповољни економскиекономски условиуслови –– индустријаиндустрија нене радиради
пунимпуним капацитетомкапацитетом ии застарелезастареле технологијетехнологије уу
индустријииндустрији ии уу производњипроизводњи електричнеелектричне ии топлотнетоплотне
енергијеенергије ((губицигубици уу производњипроизводњи,, преносупреносу ии дистрибуцијидистрибуцији
износеизносе 19%)19%)

•• СтруктураСтруктура коришћенихкоришћених горивагорива ии занемаривањезанемаривање
коришћењакоришћења домаћихдомаћих горивагорива ((угљаугља малихмалих рудникарудника),),
отпаднихотпадних материјаматерија индустријскеиндустријске производњепроизводње,, отпаднеотпадне
топлотнетоплотне енергијеенергије,, обновљивихобновљивих извораизвора енергијеенергије ((препре
свегасвега биомасебиомасе),),

•• СтруктураСтруктура ии старостстарост стамбеногстамбеног фондафонда
•• СтруктураСтруктура ии старостстарост возногвозног паркапарка –– путничкихпутничких ии
привреднихпривредних возилавозила



ЕЕНЕРГЕТСКИНЕРГЕТСКИ ПРОБЛЕМИПРОБЛЕМИ

•• ТехничкиТехнички ии комерцијалникомерцијални губицигубици уу
производњипроизводњи ии преносупреносу уу електроенергетскојелектроенергетској
мрежимрежи сусу великивелики

•• ЕнергетскаЕнергетска сертификацијасертификација постојећихпостојећих
грађевинскихграђевинских објекатаобјеката тектек јеје заживелазаживела

•• ВремеВреме изградњеизградње новихнових енергетскихенергетских
капацитетакапацитета нана угљуугљу јеје веомавеома дугодуго,, аа захтевазахтева ии
знатназнатна инвестиционаинвестициона средствасредства..



EU CILJ: zajedničko tržište električne energije

SLIČNI CILJEVI ZA GAS!

Evropska komisija:
nacionalna tržišta
su mala da bi se
razvila
konkurencija

Od februara 2014, 14 zemalja
sa oko 75% EU energije
uključeno u povezano tržište
dan unapred, sa
jedinstvenom cenomJugoistočna Evropa: Ugovorom o Energetskoj zajednici prihvatila  EU regulativu

i postepenu integraciju sa EU tržištem


