
ЈАВНА  РАСПРАВА О  НАЦРТУ  СТРАТЕГИЈЕ  АЗВОЈА  
ЕНЕРГЕТИКЕ  РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ  ДО  2025. 

 

У петак 27. септембра 2013. године у Привредној комори Србије у организацији Министартства за енергетику, развој и 

заштиту животне средине и Привредне коморе Србије одржана је јавна расправа о Нацрту стратегије развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. год. са пројекцијом до 2030. год. 

 

Значај овог документа и енергетике као гране привреде коју је у Председник ПКС - господин Жељко Сертић током 

отварања скупа назвао „подстрекачем и покретачем развоја привреде целе земље“ био је очигледан разлог да велика 

сала ПКС буде испуњена до последњег од 250 расположивих места. У уводним излагањима скупу су се обратили и 

Државни секретар министарства енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије Дејан Поповић, који 

је водио јавну расправу, као и Помоћник министра спољне и унутрашње трговине и телекомуникција Дејан Трифуновић. 

 

Господин Поповић је је истакао да су до сада одржане четири јавне расправе о понуђеном документу, чија израда је 

почела  пре годину дана. Он је посебно нагласио да се стратегија заснива на три “стуба” – осигурању енергетске 

безбедности, развоју тржишта енергије и одрживој енергетици.,,Енергетска бебедност Србије у будућности сигурно неће 

бити угрожена и томе би требало да допринесу пројекти као што су нови термоблок у Костолцу, термоелектрана 

Штаваљ, низ пројеката из хидроенергетике, обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности. Новом стратегијом 

енергетике препознаје се енергетска ефикасност као озбиљан потенцијал и на томе бисмо могли да уштедикмо струју 

равну оној коај се годишње  произведе у једној електрани. У плану је да се изграде постројења од око 2000 мегавата из 

обновљивих извора енергије'', на крају је рекао господин Поповић. 

 
Помоћник министра, господин Трифуновић, између осталог је рекао да је стратегија рађена на основу природних 

ресурса, статистичких података и међународних кретања у овој области и да се очекује се да ће енергетика утицати на 



динамичан развој привреде и да ће привући стране инвеститоре да улажу капитал и на тај начин подстакну развој 

домаће привреде. 

 

Након уводних излагања, према добро смишљеном концепту, вођа експертског тима који је урадио ову стратегију, проф. 

др Дејан Ивезић са Рударско-геолошког факултета је у најкраћим цртама презентирао резултате њиховог рада 

апострофирајући да би “стратешко преиспитивање и позиционирање националне енергетике требало да омогући да се 

из актуелне кризе изађе са мањим трошковима не само по енергетику, већ и по привреду земље, али и да се заузме 

боља стартна позиција за будући динамичнији и квалитетан раст економије и одржив привредни развој. Стратегија 

треба да подржи одговорно, рационално и одрживо коришћење енергије, чиме би требало да допринесе сигурнијем 

снабдевању енергијом, порасту стопе запошљавања, конкурентности и заштити животне средине, као и да омогући 

спровођење међународних обавеза Србије у тој области.” 

 
Све до сада речено је била основа за живу дискусију која је уследила и која је трајала више од два сата. У дискусији су 

учествовале колеге најразличитијих профила – од инжењера и економиста преко директора и бивших ресорних 

министара, што је читавој расправи дало додатну тежину. Својствено нашем менталитету, било је враћања у прошлост, 

неприкладних прозивања и “скретања са теме” али то ни мало није умањило значај и сврсисходност ове дугачке 

дискусије. Било је ту конкретних примедби на изнете податке, предлога за побољшање овог значајног документа, 

додатних аргумената који су потврдили исправност предложене стратегије као и нових идеја. 

Коначан закључак може бити да је јавна расправа у потпуности успела и да ће сасвим сигурно помоћи у финализацији 

Стратегије развоја енергетике у Републици Србији пре прослеђивања овог документа Народној Скупштини на усвајање. 

Зоран Стајић 

 

  

 

 


