Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030.
Народна скупштина Републике Србије усвојила је 4. децембра 2015. године Стратегију
развоја енергетике Републике Србије за период до 2025. године, са пројекцијама до
2030.године, која предлаже пут тржишног реструктурирања и технолошке модернизације
енергетике Републике Србије , како би се боље припремила за период раста опште тражње
добара и услуга. Стратешки приступ енергетици подразумева да се процеси у привреди и
држави, као и у животу грађана, одвијају уз ниже економске трошкове и виши степен социјалне
и еколошке одрживости – виши стандард становништва уз смањење загађења и бољу заштиту
природе.
Ова стратегија је усклађена са заједничким стратешким енергетским оквиром који се
израђује на нивоу Енергетске заједнице. Сличан процес се остварује и у оквиру Секретаријата
Регионалног савета за сарадњу, који поред области енергетике обухвата и друге области
привреде.
Кључно полазиште ове стратегије је да енергетски развој мора да буде у функцији
привредног раста. Стратешки национални циљеви су да се расположиви обновљиви ресурси
користе у производњи електричне енергије, у топланама и финалној потрошњи, као и у
саобраћају. Применом Стратегије развоја енергетике Републике Србије, треба да проистекне
одговарајућа енергетска политика, која би уз адекватну економску и социјалну политику, као и
политику у области заштите животне средине водила ка одрживом енергетском систему,
ефикаснијој економији и већем друштвеном благостању, уз одрживе билансе природних ресурса
и што ниже нивое загађења.
Стратешки развој енергетике заснован је на успостављању баланса између
производње енергије из доступних извора, потрошње енергије са тржишним и социјално
одрживим карактером, и ефикасније производње и коришћења што „чистије“ енергије из
обновљивих извора (ОИЕ). Другим речима, ефикаснијом производњом енергије из доступних и
обновљивих извора, са планираним и исплативим пласманом, могуће је успоставити одрживи
енергетски систем. С друге стране, стратешки приступ енергетици је пут смањења еколошких
претњи и економских трошкова.
Према стратегији планирани су кључни приоритети:
 Обезбеђивање енергетске безбедности, кроз поуздано, сигурнo, ефикасно и квалитетно
снабдевањe енергијом и енергентима и успостављање услова за поуздан и безбедан рад и
одрживи развој енергетских система и енергетског сектора уопште;
 Развој тржишта енергије, кроз конкурентност на тржишту енергије на начелима
недискриминације, јавности и транспарентности; заштиту купаца енергије и енергената;
развој тржишта електричне енергије и природног гаса и њихово повезивање са јединственим
тржиштем енергије ЕУ; интензивније повезивање енергетског система Републике Србије са
енергетским системима других држава, нарочито оних из непосредног окружења;
 Свеобухватна транзиција ка одрживој енергетици, кроз обезбеђење услова за
унапређење енергетске ефикасности у обављању енергетских делатности и потрошњи
енергије; стварање економских, привредних и финансијских услова за повећавање удела
енергије из обновљивих извора енергије, као и за комбиновану производњу електричне и
топлотне енергије; стварање институционалних, финансијских и техничких претпоставки за
коришћење нових извора енергије; унапређење стања и система заштите животне средине у
свим областима енергетских делатности и успостављање повољнијих законских,
институционалних и логистичких услова за динамичније инвестирање у енергетику.
Одабрани приоритети указују на путеве промена, а динамика и квантитет промена
економских, енергетских и еколошких перформанси енергетских субјеката зависиће од
садржаја и ефикасности мера и инструмената за њихову реализацију.
У циљу развоја енергетског система планирана је изградња електро енергетских
система, изградња система даљинског грејања, учешће енергије из обновљивих извора у бруто
финалној потрошњи енергије (БФПЕ) од 27%, отварање нових површинских копова за
производњу угља, ублажавање увозне зависности од нафте, изградња гасоводне
инфраструктуре за производњу природног гаса, уз ефикасније коришћење енергије широког
спектра примене.
Циљеви задати у Стратегији треба да доведу до квалитативно новог стања енергетике
Србије. Остваривање тих циљева треба да омогући правни и институционални оквир, као и

потенцијални правци њиховог развоја у светлу активности Енергетске заједнице и процеса
придруживања Европској Унији.
Потребна средства лоцирана су по областима производње електричне енергије, производње
топлотне енергије, инвестиције у сектору нафте и у сектору природног гаса. Планирана
средства обезбеђиваће се кроз заједничка улагања са страним партнерима, што би чинило већи
део разматраних пројеката
Цео текст стратегије можете наћи овде

