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Сектор енергетике је значајан загађивач животне средине. 
Неповољан утицај углавном потиче из електрана које користе лигнит као
гориво, као и из нафтне индустрије, која још увек не располаже
савременим технологијама које би ефикасно ублажиле ефекте загађења. 

Сектор енергетике је значајан загађивач животне средине. 
Неповољан утицај углавном потиче из електрана које користе лигнит као
гориво, као и из нафтне индустрије, која још увек не располаже
савременим технологијама које би ефикасно ублажиле ефекте загађења. 
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ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА, ТУРИЗАМ

Производња је углавном заснована на употреби лигнита и мрког угља
У периоду од 2002. године до 2009. године, производња примарне енергије
је у константном благом порасту (2009. износила 9,7 Мтен)
Од 2007. се смањују потрошња и увоз енергије
Увозна зависност је висока (око 39%), 2009. је износила 33,3% (пад увоза
због значајног смањења испоруке природног гаса у јануару)

Производња је углавном заснована на употреби лигнита и мрког угља
У периоду од 2002. године до 2009. године, производња примарне енергије
је у константном благом порасту (2009. износила 9,7 Мтен)
Од 2007. се смањују потрошња и увоз енергије
Увозна зависност је висока (око 39%), 2009. је износила 33,3% (пад увоза
због значајног смањења испоруке природног гаса у јануару)
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Доминација учешћа фосилних горива: угаљ, нафта и гас (2009. - 93%) 
Период до 2007. карактерише повећање потрошње, када почиње да
опада (2009. – 14,9 Мтен)
На смањење потрошње у 2009. години утицала је умањена потрошња
свих енергената, сем обновљивих извора енергије
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свих енергената, сем обновљивих извора енергије
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• Потрошња финалне енергије је у 2009. години је износила 7,74 Мтен, 
односно смањена је у односу на 2008. годину за око 8%. 

• Највећи пад потрошње енергије остварен је у сектору Саобраћаја 19%, у
Индустрији 6%, у сектору Домаћинства, Пољопривреда, ЈКД око 1%.

• Потрошња финалне енергије је у 2009. години је износила 7,74 Мтен, 
односно смањена је у односу на 2008. годину за око 8%. 

• Највећи пад потрошње енергије остварен је у сектору Саобраћаја 19%, у
Индустрији 6%, у сектору Домаћинства, Пољопривреда, ЈКД око 1%.

Структура
потрошње финалне
енергије 2009.

Структура
потрошње финалне
енергије 2009.
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ЕНЕРГЕТИКА – ЕНЕРГЕТСКИ ИНТЕНЗИТЕТ

ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА, ТУРИЗАМ
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• Енергетски интензитет је мера укупне потрошње енергије у односу на
економске активности.

• Смањење интензитета је последица бржег раста БДП од повећања
потрошње енергије

• Према проценама, енергетски интензитет у Републици Србији је 2-3 пута
већи него у земљама ЕУ-15

• У Србији се 2008. године користило 2,1 тен/становнику, што је далеко
испод просека ЕУ-27, који износи 3,6 тен/становнику.
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економске активности.
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већи него у земљама ЕУ-15

• У Србији се 2008. године користило 2,1 тен/становнику, што је далеко
испод просека ЕУ-27, који износи 3,6 тен/становнику.
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Структура потенцијала ОИЕСтруктура потенцијала ОИЕ

• Коришћење обновљивих извора енергије допринoси: заштити животне
средине, повећању поузданости снабдевања енергијом, омогућава
успостављање одрживог развоја енергетике, итд.

• Од 2002. производња примарне енергије из ОИЕ је у благом порасту.
• Србија има потенцијал да годишње из ОИЕ произведе 4,3 Мтен, али је

2009. произведено 1,28 Мтен (0,94 Мтен ел. енергије у
хидроелектранама, 0,31 Мтен чврсте биомасе и 0,03 Мтен биодизела) 
што чини око 30% потенцијала.

• Коришћење обновљивих извора енергије допринoси: заштити животне
средине, повећању поузданости снабдевања енергијом, омогућава
успостављање одрживог развоја енергетике, итд.

• Од 2002. производња примарне енергије из ОИЕ је у благом порасту.
• Србија има потенцијал да годишње из ОИЕ произведе 4,3 Мтен, али је

2009. произведено 1,28 Мтен (0,94 Мтен ел. енергије у
хидроелектранама, 0,31 Мтен чврсте биомасе и 0,03 Мтен биодизела) 
што чини око 30% потенцијала.

Производња примарне
енергије из ОИЕ
Производња примарне
енергије из ОИЕ
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Билансирање енергије из обновљивих извора енергије за сада је
једино могуће у делу производње и потрошње електричне енергије
из великих водених токова, течних биогорива и чврсте биомасе
(огревно дрво). Коришћење осталог потенцијала обновљивих
извора енергије се већим делом не евидентира на организован и
систематичан начин.

Билансирање енергије из обновљивих извора енергије за сада је
једино могуће у делу производње и потрошње електричне енергије
из великих водених токова, течних биогорива и чврсте биомасе
(огревно дрво). Коришћење осталог потенцијала обновљивих
извора енергије се већим делом не евидентира на организован и
систематичан начин.

Учешће ОИЕ у структури
потрошње примарне

енергије у 2009.

Учешће ОИЕ у структури
потрошње примарне

енергије у 2009.
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Учешће ОИЕ у потрошњи електричне енергијеУчешће ОИЕ у потрошњи електричне енергије

• Учешће ОИЕ у
потрошњи примарне
енергије је у благом
порасту, али је и даље
на изузетно ниском
нивоу (8,6% у 2009.) ЕУ
циљ за ЕУ-15 до 2010. је
12%.

• Учешће хидроенергије у
потрошњи електричне
енергије је у паду у
периоду 2005-2008., а у
порасту 2009. када је
износило 28%. Знатно је
веће од постављеног
циља ЕУ (21% до 2010.)

• Учешће ОИЕ у
потрошњи примарне
енергије је у благом
порасту, али је и даље
на изузетно ниском
нивоу (8,6% у 2009.) ЕУ
циљ за ЕУ-15 до 2010. је
12%.

• Учешће хидроенергије у
потрошњи електричне
енергије је у паду у
периоду 2005-2008., а у
порасту 2009. када је
износило 28%. Знатно је
веће од постављеног
циља ЕУ (21% до 2010.)

Учешће ОИЕ у потрошњи примарне енергијеУчешће ОИЕ у потрошњи примарне енергије
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Активности за повећање коришћења обновљивих извора енергијеАктивности за повећање коришћења обновљивих извора енергије

Правна регулатива у области обновљивих извора енергије:
•Закон о енергетици
•Стратегија развоја енергетике до 2015. године
•Програм остваривања стратегије развоја енергетике
•Уредба о условима за стицање статуса повлашћеног произвођача
електричне енергије
•Уредба о мерама подстицаја за производњу електричне енергије
коришћењем ОИЕ
•Модел уговора о откупу електричне енергије од повлашћених
произвођача

Са аспекта заштите животне средине значајно је усвајање следећих
докумената:

•Стратегија увођења чистије производње у Републици Србији
•Национални програм заштите животне средине
•усвајање Кјото протокола
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Циљеви Републике Србије:
• До краја 2012. повећати производњу електричне енергије произведене из

ОИЕ за 7,4% (Планирана изградња малих хидроелектрана, 
ветрогенератора, соларних електрана, постројења на биомасу и биогас)

• Да 2012. учешће биогорива у саобраћају износи најмање 2,2% 
(обезбедиће се 130 000 тона биодизела)

Циљеви Републике Србије:
• До краја 2012. повећати производњу електричне енергије произведене из

ОИЕ за 7,4% (Планирана изградња малих хидроелектрана, 
ветрогенератора, соларних електрана, постројења на биомасу и биогас)

• Да 2012. учешће биогорива у саобраћају износи најмање 2,2% 
(обезбедиће се 130 000 тона биодизела)

Ове активности су у складу
са пакетом прописа
Европског парламента о
климатским променама
(смањење емисије гасова са
ефектом стаклене баште од
20%, унапређење
енергетске ефикасности од
20% и учешће обновљиве
енергије од 20% у укупној
потрошњи енергије, у ЕУ до
2020. 

Ове активности су у складу
са пакетом прописа
Европског парламента о
климатским променама
(смањење емисије гасова са
ефектом стаклене баште од
20%, унапређење
енергетске ефикасности од
20% и учешће обновљиве
енергије од 20% у укупној
потрошњи енергије, у ЕУ до
2020. 
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ЕНЕРГЕТИКА – МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Примена СРПС ИСО 14001 
и ИСО 14001 стандарда

Концепти чистије
производње и најбољих
доступних техника (БАТ)

Пројекти заштите животне
средине

Примена СРПС ИСО 14001 
и ИСО 14001 стандарда

Концепти чистије
производње и најбољих
доступних техника (БАТ)

Пројекти заштите животне
средине

ЈП ЕПС

ЈП ЕМС

ЈП СРБИЈАГАС

ЈП ТРАНСНАФТА

НИС а.д.

ЈП ЕПС
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ЈП ТРАНСНАФТА

НИС а.д.
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Проблеми загађења животне средине су добрим делом резултат
застареле технологије и опреме, недостатка финансијских средстава, као
и ниске енергетске и сировинске ефикасности, високог интензитета
штетних емисија у процесима производње, високог нивоа стварања
отпада, нерационалног коришћења сировина, итд

Проблеми загађења животне средине су добрим делом резултат
застареле технологије и опреме, недостатка финансијских средстава, као
и ниске енергетске и сировинске ефикасности, високог интензитета
штетних емисија у процесима производње, високог нивоа стварања
отпада, нерационалног коришћења сировина, итд
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ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА, ТУРИЗАМ
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Производња у 2009. години је у односу на 2008. годину смањена је
за 12,1%, што је условљено економском кризом, те је и даље
далеко испод производње у 1990. (44,6%)

Производња у 2009. години је у односу на 2008. годину смањена је
за 12,1%, што је условљено економском кризом, те је и даље
далеко испод производње у 1990. (44,6%)
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ИНДУСТРИЈА - “ПРЉАВЕ ИНДУСТРИЈЕ“

ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА, ТУРИЗАМ
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Са аспекта утицаја на животну средину, проблем представља што
преко 50% учешћа у индустријској производњи остварују "прљаве
индустрије“.
Производња прехрамбених производа и пића, хемикалија и
хемијских производа, као и основних метала, учествују око 40% у
укупној индустријској производњи.

Са аспекта утицаја на животну средину, проблем представља што
преко 50% учешћа у индустријској производњи остварују "прљаве
индустрије“.
Производња прехрамбених производа и пића, хемикалија и
хемијских производа, као и основних метала, учествују око 40% у
укупној индустријској производњи.
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ИНДУСТРИЈА – ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ
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Eнергетска потрошња

Индустрија је велики потрошач енергије, с обзиром да искористи
преко 30% укупне потрошње финалне енергије. 
У 2009. години је потрошња енергије повећана у односу на 2008. 
годину са 31% на 34,34% укупне потрошње финалне енергије.

Индустрија је велики потрошач енергије, с обзиром да искористи
преко 30% укупне потрошње финалне енергије. 
У 2009. години је потрошња енергије повећана у односу на 2008. 
годину са 31% на 34,34% укупне потрошње финалне енергије.

Однос
индустријске
производње и
потрошње
енергије у
индустрији

Однос
индустријске
производње и
потрошње
енергије у
индустрији
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ИНДУСТРИЈА – МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

• Национална стратегија привредног развоја (2006.) дефинише циљеве
индустријске политике међу којима је и увођење и унапређење еколошких
стандарда у процесу производње. 

• Стратегија регионалног развоја (2007.) такође је укључила аспект заштите
животне средине.

• Закон о регионалном развоју (2009.) код кога су мере за подстицање
регионалног развоја у спрези са заштитом животне средине. 

• Стратегија увођења чистије производње (2009.)
• Закон о заштити животне средине (измене и допуне 2009.)
• Прописи о отпаду, заштити ваздуха, вода, и др.

• Национална стратегија привредног развоја (2006.) дефинише циљеве
индустријске политике међу којима је и увођење и унапређење еколошких
стандарда у процесу производње. 

• Стратегија регионалног развоја (2007.) такође је укључила аспект заштите
животне средине.

• Закон о регионалном развоју (2009.) код кога су мере за подстицање
регионалног развоја у спрези са заштитом животне средине. 

• Стратегија увођења чистије производње (2009.)
• Закон о заштити животне средине (измене и допуне 2009.)
• Прописи о отпаду, заштити ваздуха, вода, и др.

Механизам чистог развоја
Примена СРПС ИСО 14001 и ИСО 14001 стандарда
Систем за управљање заштитом животне средине и проверу
Рециклажа
Еколошки знак

Механизам чистог развоја
Примена СРПС ИСО 14001 и ИСО 14001 стандарда
Систем за управљање заштитом животне средине и проверу
Рециклажа
Еколошки знак
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ИНДУСТРИЈА – МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Механизам чистог развоја
• Пројекат чистије производње, који спроводи Центар за чистију производњу

под покровитељством UNIDO и подршку МЖСПП и ПКС, започео је своје
активности 2007. Један од резултата је израда "Стратегије увођења
чистије производње у Републици Србији"

Механизам чистог развоја
• Пројекат чистије производње, који спроводи Центар за чистију производњу

под покровитељством UNIDO и подршку МЖСПП и ПКС, започео је своје
активности 2007. Један од резултата је израда "Стратегије увођења
чистије производње у Републици Србији"
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број предузећа

• Чистија производња уведена је
у 26 компанија (11 предузећа у
току 2009. године). 

• Сертификат националног
експерта има 42 стручњака, од
којих је 7 из МЖСПП (у 2009. 
серификат добило је 15 
стручњака)

• Чистија производња уведена је
у 26 компанија (11 предузећа у
току 2009. године). 

• Сертификат националног
експерта има 42 стручњака, од
којих је 7 из МЖСПП (у 2009. 
серификат добило је 15 
стручњака)

Број предузећа који су
увели чистију производњу
Број предузећа који су
увели чистију производњу
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ИНДУСТРИЈА – МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Примена СРПС ИСО 14001 и ИСО 14001 стандарда
• ПКС води регистар предузећа и других организација, које имају

сертификат о усаглашености са захтевима одговарајућих стандарда. 
• Према њиховим подацима, у току 2009. године 69 предузећа добило је

сертификате за ИСО 14001.

Примена СРПС ИСО 14001 и ИСО 14001 стандарда
• ПКС води регистар предузећа и других организација, које имају

сертификат о усаглашености са захтевима одговарајућих стандарда. 
• Према њиховим подацима, у току 2009. године 69 предузећа добило је

сертификате за ИСО 14001.

Број издатих сертификата
према ISO 14001

Број издатих сертификата
према ISO 14001
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• С обзиром да сертификат
важи три године и да се
сертификација не обнавља
аутоматски, тај број је
подложан променама. 
Процена је да 178 предузећа
има сертификат серије
14001, што чини око 13% 
свих врста сертификата.

• С обзиром да сертификат
важи три године и да се
сертификација не обнавља
аутоматски, тај број је
подложан променама. 
Процена је да 178 предузећа
има сертификат серије
14001, што чини око 13% 
свих врста сертификата.
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ИНДУСТРИЈА – МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Систем за управљање заштитом животне средине и
проверу (EMAS) промовисан је као добровољна мера. 

У 2008. години преведене су директиве које се односе на
EMAS. 

Током 2009. године Систем за управљање заштитом животне
средине и проверу (EMAS) за индустријске субјекте, 
промовисан је као добровољна мера заинтересованим
организацијама и привредним коморама. 

Систем за управљање заштитом животне средине и
проверу (EMAS) промовисан је као добровољна мера. 

У 2008. години преведене су директиве које се односе на
EMAS. 

Током 2009. године Систем за управљање заштитом животне
средине и проверу (EMAS) за индустријске субјекте, 
промовисан је као добровољна мера заинтересованим
организацијама и привредним коморама. 
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ИНДУСТРИЈА – МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Рециклажа
Питању рециклаже се у Републици Србији не поклања довољна пажња. У
укупној индустријској производњи у периоду 2006 - 2009. године, 
рециклажа је учествовала са око 0.3%. Са друге стране, западне земље
рециклажу сврставају у стратешку грану привреде, тако да је учешће
рециклаже у привреди тих држава у интервалу 35-75 %.

Рециклажа
Питању рециклаже се у Републици Србији не поклања довољна пажња. У
укупној индустријској производњи у периоду 2006 - 2009. године, 
рециклажа је учествовала са око 0.3%. Са друге стране, западне земље
рециклажу сврставају у стратешку грану привреде, тако да је учешће
рециклаже у привреди тих држава у интервалу 35-75 %.
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ИНДУСТРИЈА – МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Еколошки знак
• У 2009. године донет је правилник о еколошком знаку. Групе производа и

критеријуми по групама производа за национални еко знак биће исти као и
за еко знак ЕУ (Цвет), тако да ћемо у тренутку придруживања ЕУ имати
потпуну инфраструктуру за „Цвет“, а национални еко знак ће даље моћи да
се развија независно. 

• Током 2009. године два предузећа поднела су захтев за добијање еко-
знака

Еколошки знак
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за еко знак ЕУ (Цвет), тако да ћемо у тренутку придруживања ЕУ имати
потпуну инфраструктуру за „Цвет“, а национални еко знак ће даље моћи да
се развија независно. 

• Током 2009. године два предузећа поднела су захтев за добијање еко-
знака
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ТУРИЗАМ

• Попут других привредних грана, туризам утиче на квалитет животне
средине као потрошач природних ресурса, али и као произвођач
значајне количине отпада и емисије.

• Са друге стране, туризам има велики интерес да одржи квалитет
животне средине на високом нивоу. 

• Попут других привредних грана, туризам утиче на квалитет животне
средине као потрошач природних ресурса, али и као произвођач
значајне количине отпада и емисије.

• Са друге стране, туризам има велики интерес да одржи квалитет
животне средине на високом нивоу. 
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ТУРИЗАМ

Карактеристике територије
Републике Србије, тј. њене
природне и створене вредности, 
чине добре предиспозиције за
савремени концепт туризма.

Главне туристичке дестинације:
велики градови
бање
планине
културна и природна добра
села
реке
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савремени концепт туризма.
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велики градови
бање
планине
културна и природна добра
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реке

Туристичке
дестинације
Туристичке
дестинације
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ТУРИЗАМ – РАЗВОЈ ТУРИЗМА
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Доласци и ноћења туристаДоласци и ноћења туриста

У 2009. забележено је благо смањење долазака и ноћења
туриста, што је вероватно последица смањених финансијских
могућности становништва. 
У структури туриста константно доминирају домаћи туристи.

У 2009. забележено је благо смањење долазака и ноћења
туриста, што је вероватно последица смањених финансијских
могућности становништва. 
У структури туриста константно доминирају домаћи туристи.
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ТУРИЗАМ – ДОЛАСЦИ ТУРИСТА

Туристички промет (доласци) у
главним туристичким
регионима 2009

Туристички промет (доласци) у
главним туристичким
регионима 2009
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Туристи су 2009. највише посећивали
главне административне центре
Туристи су 2009. највише посећивали
главне административне центре
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РАЗВОЈ ТУРИЗМА
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• У 2009. остварено је 865,4 милиона долара девизног прилива, што је
за око 8,3% мање у односу на 2008. годину. Девизни одлив је у 2009. 
износио 958,7 милиона долара, односно 8,4% мање него 2008. 

• Од 2007. се процењује и ванпансионска потрошња туриста, те се због
промене у методологији, уочава се нагли пораст у односу на 2006.

• У 2009. остварено је 865,4 милиона долара девизног прилива, што је
за око 8,3% мање у односу на 2008. годину. Девизни одлив је у 2009. 
износио 958,7 милиона долара, односно 8,4% мање него 2008. 

• Од 2007. се процењује и ванпансионска потрошња туриста, те се због
промене у методологији, уочава се нагли пораст у односу на 2006.

Девизни прилив и одливДевизни прилив и одлив
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ОДРЖИВИ ТУРИЗАМ

Активности на постизању одрживог туризма у Србији:

Закон о туризму
Стратегија развоја туризма
Планска документа
Стратегијски мастер планови
Стратегијски маркетинг и планови и програми
Институционализација развоја одрживог туризма

„Одрживи туризам у функцији руралног развоја“ -
заједнички програм агенција Уједињених нација. Пројекат
ће се реализовати у наредне 2,5 године, у три фазе.

Активности на постизању одрживог туризма у Србији:

Закон о туризму
Стратегија развоја туризма
Планска документа
Стратегијски мастер планови
Стратегијски маркетинг и планови и програми
Институционализација развоја одрживог туризма

„Одрживи туризам у функцији руралног развоја“ -
заједнички програм агенција Уједињених нација. Пројекат
ће се реализовати у наредне 2,5 године, у три фазе.
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ !ХВАЛА НА ПАЖЊИ !


