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1. Колико и коју енергију трошимо?



Колико трошимо електричне енергије, природног гаса, нафте?



Колика нам је потрошња енергије по секторима потрошње



Енергетски биланс за 2022. годину
У структури потрошње елетричне енергије индустрија учествује са 31%, саобраћај са 1,3%, 
домаћинства са 49,4%, јавне и комерцијалне делатности са 17,2% и пољопривреда са 1,2%. 

Енергетски биланс за 2021. годину
У структури потрошње елетричне енергије индустрија учeствујe са 31%, саобраћај са 1,3%, 
домаћинства са 47,5%, јавнe и комeрцијалнe дeлатности са 19% и пољоприврeда са 1,2%.

Енергетски биланс за 2020. годину
У структури потрошње елетричне енергије индустрија учествује са 29%, саобраћај са 1,3%, 
домаћинства са 48,5,%, јавне и комерцијалне делатности са 20% и пољопривреда са 1,2%.

Потрошња електричне енергије по секторима потрошње



Из чега производимо  електричну енергију



Да ли извозимо електричну енергију?
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Стратешки циљеви:

- Обезбеђење сигурног снабдевања електричном енергијом домаћег тржишта

- …

Стратешки правци деловања:

• Ревитализација постојећих електро-енергетских постројења,

• Прилагођавање постојећих термо- енергетских производних капацитета обавезама 
преузетим на основу чланства у Енергетској заједници;

• Ревитализација и модернизација постојећих хидроелектрана;

• Изградња нових производних постројења на конвенционална горива;

• Повећање производње из ОИЕ (хидро енергија, ветар, биомаса, соларна енергија)

• …

Стратешки циљеви и правци развоје електро-енергетског сектора 
(Стратегија 2015-2025) 
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Приоритетне активности:

• Реконструкција термоелектрана сагласно Директиви о великим постројењима за 
сагоревање;

• Изградња нових термоенергетских капацитета на угаљ снаге 700 МW до 2025. године 
(350 MW do 2020. године);

• Изградња РХЕ Бистрица;

• Изградња ТЕ-ТО на природни гас снаге oko 450 МW до 2020. године;

• …

Стратешки циљеви и правци развоје елетроенергетског сектора 
(Стратегија 2015-2025) 
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Програм остваривања стратегије (2017-2023)

Потенцијални пројекти изградње нових производних капацитета у

електро-енергетском сектору
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1. Нов тарифни систем – нпр. зелене, плава, наранџаста и црвена зона

• не на терет ЕПС-а,

• акциза 7,5%, ПДВ 20% …. најавити дугорочно промене

2. Успоставити паритет цена – дрво, пeлет, топлотна енергије, природни гас

3. Школски распуст (и колективне одморе у јавном сектору) прилагодити

климатским условима

4. Систем енергетског менаџмента – јавни сектор – дати подршку и ојачати

рад

5. Следити ЕУ праксу –,… а изузетно ефикасповући из продаје изузетно

неефикасне електричне уређајене делом ослободити од ПДВ-а

Предлог неколико системских мера за смањење потрошње енергије
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6. Фонд за ЕЕ – подигнути на ниво самосталне институције по угледу на ЕУ

• директан рад са грађанима, не пребацивати посао на ЈЛС

• поједноставити процедуре

7. Топлане

• наплата према потрошњи – успоставити реалан паритет цена –

Агенција за енергетику

• омогућити балансирање и провере система грејања и у зградама

• смањити губитке на дистрибутивној мрежи и повећати ефикасност

производње

8. Губици eлeктричнe eнeргијe на дистрибутивној мрeжи 11,73%, а нпр. у

Словeнији 4,18%, односно Аустрији 2,88%

• Смањити на ниво оправданих техничких губитака

Предлог неколико системских мера за смањење потрошње енергије
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Хвала на пажњи


