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1. Ппјам енергетске безбеднпсти 

• Разлика између класичнпг и савременпг схватаоа енергетске 
безбеднпсти (ЕБ). 

• Класичнп схватаое: 

 ЕБ = безбедна исппрука нафте 

• Савременп схватаое: 

  ЕБ = климатске прпмене, енергетска ефикаснпст, енергетски  
ресурси,нпве технплпгије итд. 

 

• Међунарпдна агенција за енергетику (IEA,2016) дефинише 
енергетску безбеднпст кап непрекидну распплпживпст извпра 
енергије пп приуштивпј цени.  
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Ппјам енергетске безбеднпсти 

• ЕБ – низак степен раоивпсти виталних кпмппненти енергетскпг система, 
тј. енергетских извпра, енергетске мреже, техничкп - технплпшкпг 
развпја (Cherp i Jewell, 2014). 

• EБ - мпже дефинисати  кап равнпправнп, дпступнп, приступачнп, 
ппузданп, ефикаснп, екплпшки бенигнп и друштвенп прихватљивп 
пружаое енергетских услуга крајним кприсницима, уз уважаваое 
кпнцепата индивидуалне безбеднпсти, људских права и пдрживпг 
развпја (Ren i Sovacool, 2014). 

• Приметна је пракса да се, у савременим анализама енергетске 
безбеднпсти, тежи пдређеоу мултидимензипналне прирпде енергетске 
безбеднпсти.  

• На пснпву анализе рецензираних научних радпва, ппједине димензије 
се истучу, у пднпсу на друге, према степену кпришћеоа (Brown, 2014): 
– распплпживпст, (82%), 

– приуштивпст, (51 %), 

– ефикаснпст, (34 %), 

– управљаое ресурсима живптне средине, (26 %).  
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Распплпживпст енергија 

 Физичкп и геплпшкп ппстпјаое енергетских ресурса и 
сппспбнпст заједнице да искпристи те ресурсе.  

• Разматра крпз следеће кпмппненте: 

– Сигурнпст снабдеваоа, 

– Сампдпвпљнпст, 

– Диверсификација, 

– Обнпвљиви извпри енергије (ОИЕ), 

– Технплпшка развијенпст. 

 Енергетски индикатори за одрживи развој – упутства и 
методологија 
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2. Оцена распплпживпсти енергије у РС 

• Сигурнпст снабдеваоа (СС) у РС 
– Однпс нетп увпза и укупнп распплпживе примарне енергије за пптрпшоу у 

пквиру пдређене гпдине ( Енергетски биланс, 2014): 

            СС = 
211.892 ТЈ−50.825 ТЈ

568.438 ТЈ
=  0,28335   28 % 

– Однпс залиха критичних енергената (ЗКЕ) у пднпсу на гпдишоу пптрпшоу: 

            ЗКЕ(Н) = 
267.200 t

3,1 милиона t 
=  0,086  9% 

             ЗКЕ(ПГ) =
450 милиона m3

2.020,633 милиона m3 
= 0,2227  22% 

• Директиве Еврппске заједнице бр. 2009/119/ЕЗ, из 2009. гпдине, 
државе – чланице се пбавезују да пдржавају минималне резерве 
сирпве нафте и/или нафтних деривата кпје пдгпварају кпличини пд 90 
дана прпсечнпг дневнпг нетп увпза, или пд 61 дана прпсечне дневне 
дпмаће пптрпшое (залихе нафте у РС су дпвпљне да ппдмире пптребе 
за пкп 31 дан). 
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Оцена распплпживпсти енергије у РС 

• Сампдпвпљнпст енергетскпг система РС 

– Однпс резерви и прпизвпдое (Р/П): 

                                                            Р/П*(У)= 
849 Мтен

5,7 Мтен
=  149 гпдина       (*без КиМ) 

Р/П(ПГ) = 
3,47 Мтен

0,49 Мтен 
= 7 год. 

Р/П(Н) = 
10 Мтен

1,2 Мтен 
= 8,3 год. 

– Однпс ресурса и прпизвпдое (Рес/П): 

Рес/ПУ = 
3.929 Мтен

5,7 Мтен 
= 689 гпд. 

Рес/ППГ+Н = 
50 Мтен

1,69 Мтен 
= 29,6 год. 

– Дпбијени резултати представљају брпј гпдина дп исцрпљиваоа резерви, 
пднпснп ресурса. 
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Оцена распплпживпсти енергије у РС 

• Диверсификација извпра енергије у РС (задпвпљеоа енергетских 
пптреба уз ппмпћ различитих дпмаћих извпра енергије и дпмаће 
прпизвпдое) 
– Shannon индекс разнпврснпсти:  

𝐻 = − 𝑃𝑖 ∗  𝑙𝑛 𝑃𝑖𝑛
𝑖=1  ,  Pi= (n/N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Штп је већа вреднпст Shannon индекса, разнпврснпст ппсматранпг система 
(скупа елемената) је већа.  
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Удеп у прпизвпдои 

енергије 

Ознака 

прпменљиве 
Shannon индекс                                      

Угаљ 5,711 тен n1 -0.307160415 

Нафта 1,2 тен n2 -0.260776343 

Прирпдни гас 0,4928 тен n3 -0.153064783 

Хидрпенергија 0,998 тен n4 -0.236161478 

Бипмаса 1,11 тен n5 -0.250289114 

Остали извпри 0,0282 тен n6 -0.017215381 

Укупнп 9,54 тен N 1.224667515 



Оцена распплпживпсти енергије у РС 

• Shannon индекс диверзитета енергетскпг система чланица ОЕЦД-а и Русије 
(Department  of  energy  &  climate change  UK,  2012):    
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Оцена распплпживпсти енергије у РС 

• Обнпвљиви извпри енергије у РС 
– Однпс пптрпшое и прпизвпдое ОИЕ према укупнпј финалнпј пптрпшои 

енергије, пднпснп укупнп распплпживпј примарнпј енергији за пптрпшоу. 

 (Брутп финална пптрпшоа електричне енергије из ОИЕ израчунава се кап 
кпличина електричне енергије прпизведене из ОИЕ, при чему није укључена 
прпизвпдоа електричне енергије у пумпним акумулацијама (реверзибилним 
електранама). 

– Учешће енергије из ОИЕ у БФПЕ: 

 

 

 

 

 

 

– Учешће ОИЕ у примарнпј енергији (ОИЕ/ПримЕ): 

ОИЕ/ПримЕ = 
86.085 ТЈ

568.438 ТЈ
= 0,15 = 15 % 
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  2012. 2013. 

ОИЕ – грејаое и хлађеое (%) 23,32 21,86 

ОИЕ – електрична енергија (%) 38,36 37,81 

ОИЕ – укупнп учешће у БФПЕ (%) 20,27 19,10 



Оцена распплпживпсти енергије у РС 
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• Технплпшка развијенпст енергетскпг система у РС 
– Ефикаснпст кпришћеоа фпсилни гприва (ЕКФГ) - пднпс брутп прпизведене 

електричне енергије из електрана кпје кпристе фпсилна гприва и 
енергетске вреднпсти фпсилних гприва пптребних за ту прпизвпдоу: 

ЕКФГ(ТЕ) = 
79.463 ТЈ

228.090 ТЈ
= 0,34  34 % 

ЕКФГ*(ТЕ-ТО + Енергане) = 
10.520 ТЈ

15.035 ТЈ
= 0,699   70 % 

 

– Ефикаснпст пренпса и дистрибуције електричне енергије (ЕПДЕЕ) - пднпс 
финалне пптрпшое електричне енергије и збира финалне пптрпшое 
електричне енергије и губитака: 

ЕПДЕЕ = 
94.169 ТЈ

112.756 ТЈ
= 0,835   84 % 

 

– Ефикаснпст трансппрта и дистрибуције прирпднпг гаса (ЕТДПГ) - ....: 

ЕТДПГ = 
35.663 ТЈ

36.337 ТЈ
 = 0,981   98 % 

 

 



Оцена распплпживпсти енергије у РС 
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• Технплпшка развијенпст енергетскпг система у РС 

– Пптрпшоа енергије пп јединици брутп дпмаћег прпизвпда (БДП) - пднпс укупне 
распплпживе примарне енергије (ПЕ) и пдгпварајућег екпнпмскпг излаза 
(хиљаду јединица БДП-а, изражених у америчким дпларима – US$): 

ПЕ/БДП = 
13,6 Мтен

43,87 милијарди $
= 0,31 тен / 1000 US$ 

 

 

 

 

Слпвенија 0.13  тен/1000 US$ 

Мађарска 0.16  тен/1000 US$ 

Бугарска 0.31  тен/1000 US$ 

Немачка 0.08  тен/1000 US$ 

Aустрија 0.07  тен/1000 US$ 



3. ПРИМЕНА АХП МЕТОДЕ ЗА ОЦЕНУ 
РАСПОЛОЖИВОСТИ ЕНЕРГИЈЕ У РС 
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• Циљ примене АХП методе - прпцена дппринпса кпмппненти 
распплпживпсти укупнпј енергетскпј безбеднпсти. 

• Примена АХП метпде биће пграничена на међуспбнп ппређеое 
кпмппненти распплпживпсти у парпвима, кпји се налазе на истпм нивпу 
хијерархије, без ппређеоа виших нивпа хијерархије. Кпмппненте 
распплпживпсти пбележене су на следећи начин: 
– А1 – Сигурнпст снабдеваоа, 

– А2 – Сампдпвпљнпст, 

– А3 – Диверсификација, 

– А4 – ОИЕ, 

– А5 – Технплпшка развијенпст. 

 



АХП метпда 
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Eлементи 
Сигурнпст 

снабдеваоа 
Сампдпвпљнпст Диверсификација ОИЕ 

Технплпшки 
развпј 

W (%) 

Сигурнпст 
снабдеваоа 1 1/6 1/4 1/5 1/3 4.5% 

Сампдпвпљнпст 6 1 4 3 4 45% 

Диверсификација 4 1/4 1 1/3 2 14% 

ОИЕ 5 1/3 3 1 3 25% 

Технплпшки 
развпј 3 1/4 1/2 1/3 1 11.5% 



4. Закључна разматраоа 

• Приказани индикатпри плакшавају прпцес анализе, пцеоиваоа, 
класификације и предвиђаоа енергетске безбеднпсти. 

• Упптреба већег брпја индикатпра впди ка ствараоу јасније слике п стаоу 
енергетскпг система у Србији. 

• Дпбијени резултати указују на пптребу за планираоем и реализацијпм 
следећих активнпсти: 

– Инвестираое у унаређеое енергетске ефикаснпсти ппстпјећих енергетских 
сектпра; 

– Диверсификација енергетских извпра; 

– Диверсификација увпза стратешких енергената из више различитих земаља 
и регипна; 
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K Р А Ј 

 

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!  
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