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СЕТ 2022

ПОЗДРАВНА 
РИЈЕЧИМПРЕСУМ

Поштовани,

Електропривреда Републике Српске, Град Требиње и компанија 
СЕТ д.о.о. Требиње, уз институционалну подршку Владе 
Републике Српске, Министарства спољне трговине и економских 

односа БиХ и Секретаријата Енергетске заједнице за Југоисточну Европу, 
по трећи пут у граду на Требишњици организују  међународни Самит 
енергетике “СЕТ – ТРЕБИЊЕ 2022”, од 16. до 18. марта 2022. године.

И овог пута у Требињу се окупља велики број еминентних стручњака 
из области енергетике, потенцијалних инвеститора и представника 
институција власти земаља региона, доносилаца одлука из области 
енергетике, привреде и индустрије. Сви са истом идејом, да се храбро 
искорачи према енергетској будућности која доноси структурне и 
функционалне промјене. 

Кроз  десет панела  биће обрађене најактуелније теме из области 
енергетике, саткане у десет стручних радова чији су аутори професори са 
престижних факултета и представници стручних институција. 

"Самит енергетике Требиње 2022" окупиће носиоце власти Републике 
Српске, као и ресорне министре из оба ентитета и Савјета министара БиХ, 
потом све регионалне директоре електропривреда: Србије, Црне Горе, 
Хрватске, С. Македоније, Републике Српске и Федерације БиХ, високе 
званице из енергетских и финансијских институција и друге значајне госте.

Велики је број компанија из региона које ће се ове године представити 
на Самиту енергетике Требиње 2022. Биће то прилика да са осталим 
учесницима дискутују о свим изазовима енергетске будућности пред 
нама, било да се ради о градњи нових енергетских постројења, понуди 
опреме и услуга, електромобилности, улози грађана у производњи струје, 
трговању на берзи или све офанзивнијој дигитализацији у енергетици. 

Окупљање на Самиту даће могућност да компаније предоче 
најактуелније пројекте, укажу на нове трендове и представе своја 
рјешења. Свједоци смо да се енергетско тржиште убрзано мијења, и да 
је императив бити у току са свим новитетима, а обезбједити енергетску 
стабилност у постојећим околностима је тема број 1.

Успјешност овог енергетског Самита неће се мјерити бројем посјета, 
иако он окупља више од 700 учесника, већ постигнутим резултатима 
након његовог одржавања, реализацијом индивидуалних и заједничких 
пројеката о којима буде ријечи.  

Мисија СЕТ-а је да трасира пут којим треба ићи, у смислу израде 
стратешких докумената, приближавања европским политикама, 
дефинисања заједничких пројеката и циљева који ће земљама из 
региона омогућити да се придруже европским и свјетским трендовима 
енергетске транзиције. 

Самит ће се одржати у Културном центру Требиње уз поштовање 
постојећих епидемиолошких мјера и поштивање успостављеног КОВИД 
-19 протокола. 

Покровитељи овогодишњег тродневног СЕТ-а су Влада Републике 
Српске, Министарство спољне трговине и економских односа у Савјету 
министара БиХ и Електропривреда Црне Горе.

У име организатора Самита, захваљујемо се програмском и научном 
одбору “Самита енергетике СЕТ 2022” на припреми овог догађаја, док 
свим учесницима желимо успјешан рад и угодан боравак у Требињу, 
граду сунца, вина и платана! 

“Градимо енергетску будућност западног Балкана заједно”!

Интерни информативни часопис 
ЕРС

В.Д. ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Лука Петровић

ГЛАВНИ УРЕДНИК
Предраг Шкоро

ЗАМЈЕНИК ГЛАВНОГ УРЕДНИКA
Радмило Шиповац

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР
Веселин Крунић, предсједник

Љиљана Пендо, секретар
Жељко Ратковић, члан 
Жељко Брковић, члан 
Неђо Ћебеџија, члан

ЛИКОВНА И ГРАФИЧКА ПРИПРЕМА
Горан Миловановић

ШТАМПА
“PrintShop” Требиње

ИЗДАВАЧ
Мјешовити Холдинг

“Електропривреда Републике Српске”
Матично предузеће а.д.
Степе Степановића б.б.

89101 Требиње
www.ers.ba

Контакт
urednik@ers.ba
+387 51 343 927

Број штампаних примјерака: 1000

Часопис излази тромјесечно

Александар Бранковић, директор
СЕТ д.о.о. Требиње
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Лука Петровић, генерални 
директор Електропривреде 
Републике Српске (ЕРС) 

говори о недавно одржаном Самиту 
енергетике у Требињу, позицији 
ЕРС у региону, покретању великих 
енергетских пројеката из обновљивих 
извора, судбини термоелектрана, 
одговорном управљању ресурсима, 
новој реалности изазваној војном 
операцијом у Украјини и шанси коју 
ЕРС има на енергетској мапи Европе. 

Како оцјењујете позицију ЕРС у 
региону у свјетлу недавно одржаног 
Самита енергетике у Требињу?  

ПЕТРОВИЋ: Захваљујући 
уговореним пројектима у вриједности 
800 милиона марака, смијем рећи да 
ЕРС има најбољу позицију у региону, 
што ће, сасвим сигурно, допринијети 
снажнијем развоју енергетског сектора 
и Републике Српске у цјелини. Имамо 
велике неискориштене потенцијале 
у обновљивим изворима енергије, 
посебно у хидроенергетици, соларним 
електранама и вјетропарковима. До 
краја ове декаде, заједно са Владом 

Републике Српске и европским 
фондовима, за градњу нових објеката 
инвестираћемо 1,25 милијарди. То 
је нових 1.050 мегавата инсталисане 
снаге из обновљивих извора, чиме 
се уклапамо у енергетске трендове 
које дефинише Енергетска заједница 
Европске уније. Нове инвестиције 
значе сигуран извоз и сигурне приходе, 
нова радна мјеста и добит за локалне 
заједнице на којима се пројекти 
реализују. Енергетика је заиста велика 

шанса за Републику Српску, чија је 
електропривреда, ето, једна од ријетких 
у региону која може да извозом 
финансира градњу нових капацитета.

Имате ли представу како то изгледа 
у бројкама?   

ПЕТРОВИЋ: Пет нових пројеката, 
ХЕ “Дабар“, “Бистрица 3“, “Бук Бијела“, 
вјетропарк “Хргуд“ и соларна електрана 
“Требиње“, обезбиједиће додатних 
1.100 гигават-часова електричне 
енергије у РС, чија вриједност на 
тржишту иде ка износу од 500 милиона 
марака. Пракса је показала да се 
објекти на бази обновљивих извора 
енергије могу исплатити за пет до 
шест година.  Да бисмо у потпуности 
искористили шансу  и заузели значајно 
мјесто на енергетској мапи Европе 
потребно је да се легистлатива усклади 
са савременом законском регулативом 
и европским стандардима. Стога је 
један од закључака овогодишњег 
Самита, које смо упутили надлежним 
институцијама, управо везан за 
доношење закона који ће олакшати 
транзицију у енергетици и омогућити 
формирање организованог тржишта 
електричне енергије. 

У којој мјери пословни резултат 
ЕРС-а из 2021. године омогућава 
улагања у нове пројекте?    

ПЕТРОВИЋ: Историјски приходи 
и добит од 80 милиона марака, које 
је ЕРС остварила у прошлој години, 
не само да су добар ослонац за нове 
инвестиције већ и најбољи гарант да 
ће Република Српска и даље имати 
најповољнију цијену електричне 
енергије. Имамо довољно електричне 

енергије за домаће купце, а вишкове 
извозимо по цијенама које диктира 
тржиште. Успјешно пословање 
омогућава нам наставак свих 
планираних активности. Сав новац од 
докапитализације “Хидроелектрана 
на Требишњици“ (ХЕТ), извршене 
у складу са Законом о хартијама од 
вриједности Републике Српске и 
правилима Бањалучке берзе, гдје је 
кориштено право прече куповине, 
биће уложен у завршетак изградње ХЕ 
“Дабар“. У међувремену је потписан 
и споразум о набавци турбина, 
генератора и остале опреме за ову 
хидроелектрану у вриједности 30 
милиона евра. Треба имати у виду да 
је ХЕ “Дабар“ највећа хидроелектрана 
која се гради на подручју бивше 
Југославије у посљедњих 30 година. 

Нове инвестиције значе сигуран 
извоз, сигурне приходе и нова 
радна мјеста. Енергетика 
је заиста велика шанса за 
Републику Српску, чија је 
електропривреда једна од 
ријетких у региону која може 
да извозом финансира градњу 
нових капацитета из обновљивих 
извора, каже Петровић

Извоз и увоз

ЕРС производи 6,5 терават-
часова годишње, од чега је 1,5 
терават-часова намијењено 
извозу. Имамо стабилан систем и 
стабилне приходе. У 2021. години 
смо извезли електричне енергије 
у износу 250 милиона марака, а 
увезли у вриједности 30 милиона. 
Многи се питају зашто увозимо. 
Зато што се дешавају непланирани 
испади система. Прошле године 
се то десило 23 пута, па смо тих 
дана  домаћинства и привреду 
снабдијевали струјом из увоза.

Било би крајње неодговорно да онај ко има 
угаљ преко ноћи угаси термоелектране. 
“Гацко“ и “Угљевик“, у комбинацији са 
објектима из обновљивих извора, остају 
ослонац наше енергетске стабилности

ИНТЕРВЈУ Лука Петровић, генерални директор Електропривреде Републике Српске

НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГАРАНТ СТАБИЛНОСТИ

2 ЕРС | март 2022.



СЕТ 2022

у изградњи соларних паркова. У 
власничкој структури овог соларног 
капацитета  ЕРС учествује са 30 одсто, а 
мађарска компанија са 70 одсто. И то је 
за нас идеалан модел. ЕРС ће у првих 25 
година откупљивати електричну енергију 
произведену у тој електрани по цијени 
од 50 евра за мегават-час. Ако узмемо 
да ће просјечна цијена мегават-часа на 
берзи у будућности бити минимално 150 
евра, лако је израчунати да ће ЕРС за 25 
година од продаје електричне енергије, 
коју ће купити за  нешто више од 162 
милиона евра, приходовати 325 милиона 
евра. Уз све то ЕРС има право и на 30 
одсто добити. 

Могу ли кредитна задужења 
угрозити стабилност ЕРС-а?   

ПЕТРОВИЋ: Вриједност цјелокупног 
холдинга Електропривреде Републике 
Српске износи око 4,15 милијарди 
КМ, док је задуженост система без 
кредита кинеске “Ексим банке“ за ХЕ 
“Дабар“ око 14 одсто. Са тим кредитом 
била би око 20 одсто. С обзиром да је 
дозвољено задужење до 35 одсто јасно 
је да има простора за још неколико 
инвестиција “чисте енергије“ које 
ће донијети нову производњу и нове 
приходе. У 2026. години, након што 
завршимо пројекте на којима сада 
активно радимо, можемо планирати 
додатних 200 милиона евра.  

Колико је ситуација изазвана војном 
операцијом у Украјини промијенила 
став Енергетске заједнице према 
термоелектранама на угаљ?  

ПЕТРОВИЋ: Самит у Требињу 
је послао јасну поруку да се мора 
приступити измјенама стратегија и 
планова развоја. Присиљени смо 
да се прилагођавамо новонасталој 
ситуацији и да растегнемо процес 
енергетске транзиције, нарочито по 
питању декарбонизације. Опстанак 
термоелектрана не зависи само од 
прописа Енергетске заједнице и 

О соларној електрани на Зубачком 
платоу “Требиње 1“ говорило се као о 
највећем соларном парку на Балкану?  

ПЕТРОВИЋ: Да, то је пројекат 
вриједан преко 50 милиона евра, 
годишње производње око 130 гигават-
часова, у који смо ушли заједно са 
једном реномираном мађарском 
компанијом која има огромно искуство 

угљен-диоксида него и од залиха 
угља. Било би крајње неодговорно 
да онај ко има угаљ преко ноћи угаси 
термоелектране и угрози стабилност 
свог енергетског система. Свједоци 
смо да се много развијеније европске 
земље не желе тако брзо одрећи 
термоелектрана. Ми имамо одређене 
резерве угља и спремни смо сачувати 
своје термокапаците, па и плаћати 
таксу на CO2. Иако су трошкови 
одржавања термоелектрана драстично 
порасли, опет је цијена енергије из 
термоелектране знатно повољнија од 
тржишне, чак и ако укључимо CO2 таксу.  
Електропривреде у региону, нарочите 
оне из БиХ, Србије и Црне Горе,  
имају интерес да сачувају постојеће 
термоелектране. Сасвим је извјесно 
да ће и “Гацко“ и “Угљевик“  остати у 
функцији, и у комбинацији са објектима 
из обновљивих извора, остати ослонац 
наше енергетске стабилности. 

Како тумачите присуство великог 
броја еминентних стручњака 
из области енергетике, међу 
којима су челници регионалних 
електропривреда и Енергетске 
заједнице, на Самиту у Требињу?   

ПЕТРОВИЋ: И овогодишњи  “СЕТ“ 
организован је на изузетно високом 
нивоу. У Требињу су се окупили 
директори електропривреда, министри, 
представници Енергетске заједнице. 
Видјели смо људе који желе чути 
поруке струке и укрстити знања, састати 
се са  представницима енергетског 
сектора, али и представнике европских 
и регионалних компанија које су 
учествовале у пословима везаним за 
велике електропривредне системе. 
Ове године на скупу је изражена и нота 
пословне политике. У томе смо видјели 
прилику за прилагођавање својих 
пословних политика новој реалности. 
Размјена искустава и знања била је веома 
корисна, поготово уважавајући постојећу 
енергетску кризу и тражење начина 
на који се могу пребродити тешкоће 
и извући бенефити. У том контексту 
можемо посматрати и мој недавни сусрет 
са новим директором Електропривреде 
Србије Мирославом Томашевићем (ЕПС) 
и предсједником Одбора директора 
Електропривреде Црне Горе (ЕПЦГ) 
Милутином Ђукановићем, гдје смо 
изразили спремност да Балкан учинимо 
енергетским центром Европе. 

Радмило Шиповац

Нема поскупљења 

И поред снажних поремећаја 
на тржишту сировина и 
енергената који утичу на нашу 
производњу, управа ЕРС није 
планирала повећање цијена 
електричне енергије у 2022. 
години. Одлучни смо да останемо 
далеко најповољнији снабдјевач 
електричном енергијом на Балкану 
и у Европи. Наша добит у овој години 
зависиће од количине извоза, а 
то опет зависи од хидрологије и 
потрошње електричне енергије 
у Републици Српској. Већа 
потрошња у РС значи мањи извоз 
и мање додатних прилива за 
систем. У тој ситуацији бисмо били 
у неком лошем плусу који не би био 
довољан за завршимо започете 
инвестиције. Ако је обим извоза 
већи немамо никаквих проблема.
ЕРС струју домаћинствима продаје 
по цијени од 25 евра по мегават-
часу, док је, рецимо у Хрватској, 
цијена струје за домаћинства 
до 1. марта износила 53 евра по 
мегават-часу. Електрична енергија 
коју привреда у окружењу плаћа 
80 евра поскупљује на 120 евра, 
док у РС остаје на 53 евра. Уз то 
имамо нешто јефтинију енергију за 
болнице и водоводе.

Соларна електрана на Зубачком платоу 
“Требиње 1“ биће највећи соларни парк на 
Балкану, који ће ЕРС-у донијети стотине 
милиона евра
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Крајње је вријеме да енергетски 
сектор Западног Балкана 
креира квалитетнију и 

садржајнију међусобну сарадњу не само 
због остварења веће профитабилности 
и тржишне конкурентности, већ и због 
енергетске независности и стабилности.

Ово је једна од основних порука 
са свечаног отварања 3. Самита 
енергетике у Требињу који је у 
препуној сали Културног центра 
окупио, у три дана, 711 учесника из 
Републике Српске, Федерације БиХ, 
Србије, Словеније, Хрватске, Црне 
Горе, Сјеверне Македоније, Њемачке, 
Мађарске, Пољске и Кине. 

Лука Петровић, генерални 
директор “Електропривреде РС“, је у 
обраћању присутнима оцијенио да је 
СЕТ значајна прилика за међусобну 
комуникацију и размјену искустава, 
креирање заједничких планова, 

пројеката и визија енергетског сектора 
овог региона.   

- Требамо искористити потенцијале 
и капацитете у региону на добробит како 
грађана тако и енергетских компанија. 
Заједно можемо бити стабилнији, 
организованији и профитабилнији- 
истакао је Петровић.

Наводећи инвестиционе активности 
у домаћем електроенергетском 
сектору, Петровић је подсјетио да је 
Стратегијом развоја енергетике РС до 
2035. године и Планом развоја ЕРС-а 
предвиђено да се у периоду од 2019. 
до 2029. године изградe и пустe у рад 
објекти из обновљивих извора укупне 
инсталисане снаге од 1.000 MW.  

- “Електропривреда РС“ је до сада 
уговорила пројекте укупне инсталисане 
снаге од 430 МW, а приватни инвеститори 
180 МW- прецизирао је Петровић.   

Он се захвалио свим панелистима, 
уводничарима и модераторима СЕТ-а 
који ће кроз 10 панела презентовати 
актуелну слику енергетског сектора 
Западног Балкана, а у свјетлу актуелне 
глобалне енергетске кризе, те показати 
пут за енергетску будућност региона. 

Радован Вишковић, предсједник 
Владе РС, је проглашавајући СЕТ 
званично отвореним изразио увјерење 

Свечано отварање Самита и обраћање званица

РЕГИОНАЛНОМ САРАДЊОМ ДО 
СТАБИЛНОСТИ И ПРОФИТА

Требамо искористити потенцијале и капацитете у региону на добробит грађана и енергетских 
компанија. Заједно можемо бити стабилнији, организованији и профитабилнији

да је ова манифестација израсла у 
један од најзначајнијих енергетских 
скупова на Западном Балкану.  

Актуелну глобалну енергетску 
кризу и раст цијена енергената види 
као опомену шта се може догодити 
ако РС енергетску будућност не буде 
заснивала на унапређењу постојећих и 
изградњи нових енергетских објеката у 
сврху јачања енергетске независности 
и извозних капацитета.   

Вишковић је указао да је РС 
захваљујући властитим капацитетима у 
могућности да, упркос скоку свјетских 
цијена електричне енергије, има 
најјефтинију струју у региону. 

- Наш стратешких циљ је да 
задржимо повољне цијене електричне 
енергије за грађане и привреду, 
али и да градњом нових објеката из 
обновљивих извора смањимо постојећи 
удио енергије угља од 56 одсто. Кризна 

РС је, захваљујући властитим 
капацитетима, у могућности 
да, упркос скоку свјетских цијена 
електричне енергије, има најјефтинију 
струју у региону

Влада РС енергетску будућност 
препознаје у градњи енергетских 
објеката из обновљивих извора 
уз истовремену модернизацију 
термоелектрана , истакао Вишковић

Лука Петровић Радован Вишковић
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дешавања у свијету учвршћују наше 
увјерење да је подизање енергетског 
суверенитета један од кључних задатака 
како ове Владе РС тако и свих будућих- 
истакао је Вишковић.

Влада РС енергетску будућност, 
како је нагласио, препознаје у 
градњи енергетских објеката из 
обновљивих извора уз истовремену 
модернизацију термоелектрана. С тим 
у вези подсјећа да је ЕРС покренула 
велики инвесициони циклус вриједан 
више од двије милијарде КМ који је 
већином концентрисан на подручју 
источне Херцеговине.  

Сташа Кошарац, министар спољне 
трговине и економских односа БиХ, 
казао је да исказани интерес за СЕТ 
показује да је енергетски сектор једна 
од најважнијих области развоја како 
РС и БиХ, тако и цијелог региона. 

БиХ је у овом сектору, подсјећа 
Кошарац, прихватила Софијску 
декларацију о зеленој агенди уз 
исказано опредјељење за усклађивање 
са циљевима ЕУ које се односе на 
климатску неутралност до 2050. године.   

Према његовим ријечима, 
Министарство спољне трговине и 
економских односа БиХ у сарадњи 
са надлежним ентитетским органима 
активно ради на изради интегрисаног 
енергетског и климатског плана 
за БиХ до 2030. године којим се 
предвиђа постепена декарбонизација 
енергетског сектора. 

- На тржиштима електричне 
енергије, гаса, нафтних деривата и 
угља евидентан је енормни пораст 
цијена што додатно усложњава 
ситуацију. Диверзификација извора и 
сигурност снабдијевања представљају 
кључне приоритете како би се избјегла 
енергетска криза и обезбиједио 

несметан рад привреде и потреба 
грађана- указао је Кошарац.  

Нагласио је да Министарство на 
чијем је челу пружа пуни допринос да 
се ове године усагласи текст закона 
о регулатору електричне енергије и 
природног гаса, преносу и тржишту 
електричне енергије, и да се исти 
упути у процедуру усвајања, чиме би се 
БиХ ускладила са Трећим енергетским 
пакетом ЕУ. 

Артур Лорковски, директор 
Секретаријата Енергетске заједнице са 
сједиштем у Бечу, оцјенио је да је СЕТ 
важан скуп за будућност енергетског 
сектора БиХ и Западног Балкана. 

Он је истакао да начин на који се 
производила и користила енергија, 
након ратног сукоба у Украјини, “више 
неће и не може бити исти“, указујући да 
је ЕУ на недавном самиту одлучила да 
се што прије ослободи зависности од 
увоза руског гаса, нафте и угља.

Подсјећајући да су се земље Западног 
Балкана обавезале на дугорочну 
енергетску транзицију, Лорковски је 
указао да то неће бити заборављено 
без обзира на актуелне догађаје. С тим 
у вези додаје да је Европска комисија 
недавно објавила пакет од 127 милиона 
евра за пројекте подршке чисте енергије 
у нашем региону.    

Оцијенио је да рат у Украјини неће 
утицати на промјену тренда одбацивања 
угља као енергента, наводећи 

да су финансијске способности 
термоелектрана под ризиком, те да су 
многе од њих неуспјешне у спровођењу 
правила о заштити животне средине и 
здравља људи.  

Као круцијалну ствар за напредак 
БиХ наводи потребу да се на 
државном нивоу усвоји регулатива о 
електроенергетском и гасном тржишту.  

- Моја порука је да се само 
заједничким радом може постићи 
заједнички циљ, а то је сигуран 
и стабилан енергетски систем. 
Секретаријат ЕЗ ће остати ваш 
поуздани партнер и стална подршка 
према чистој и приступачној енергији- 
навео је Лорковски. 

Предраг Клинцов

“Електропривреда РС“ је до 
сада уговорила пројекте укупне 
инсталисане снаге од 430 МW, а 
приватни инвеститори 180 МW, 
прецизирао Петровић

Трговина емисијама изазов за 
домаћу привреду

Министар Сташа Кошарац је као 
важан сегмент и изазов са којим 
ће се сусрести БиХ навео примјену 
система трговине емисионим 
једницама ЕУ са чиме се постројења 
за производњу електричне енергије 
и индустријска постројења уводе 
у комплексан систем трговине 
емисијама. 
- Посљедице примјене 
Прекограничног механизма 
за прилагођавање угљеника 
могу итекако утицати на домаћу 
привреду уколико систем не 
буде функционалан и у складу са 
дефинисаним роковима- нагласио 
је Кошарац.

Сташа Кошарац Артур Лорковски
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снаге од преко 700 MW.   
У Енергетској заједници очекују 

да све уговорне стране донесу 
неопходне одлуке и фокусирају се 
да циљеве у области обновљивих 
извора, енергетске ефикасности и 
смањења емисије штетних гасова, 
уз напомену да ове године треба 
започети дијалог о механизму цијене 
угљика. 

- За БиХ је важно тржиште 
електричне енергије и зато треба 
осигурати сигурну испоруку не само 
за домаће потрошаче, већ и извоз у 
сусједне земље и ЕУ- рекао је Артур 
Лорковски, директор Секретаријата 
ЕЗ.    

Оцијенио је да БиХ има обилате 
природне ресурсе за обновљиве 
изворе енергије од чега може 
значајно профитирати и ублажити 
негативне посљедице одбацивања 
угља. Лорковски не вјерује да ће 
актуелна енергетска криза довести 
до помјерања рока за потпуну 
декарбонизацију Европе до 2050. 
године. 

Зоран Маневски, замјеник 
министра економије Сјеверне 
Македоније, казао је да је та земља 
чврсто опредијељена да испуни 

Министар спољне трговине и 
економских односа БиХ, Сташа 
Кошарац, истиче да су домаће 
власти свјесне преузетих обавеза 
у процесу декарбонизације и 
израде интегрисаног енергетског и 
климатског плана.   

Он каже да БиХ задовољава своје 
потребе за електричном енергијом и 
извози тржишне вишкове, сматрајући 
да би “можда неки били сретни да 
затворимо своје термоелектране и 
почнемо увозити струју из ЕУ“. 

- Показали смо да желимо 
учествовати у реформама, али 
и остати присутни на тржишту 
електричне енергије на начин 
да и даље остварујемо вишак у 

спољнотрговинској размјени- 
нагласио је Кошарац.

Петар Ђокић, министар 
индустрије и енергетике у Влади РС, 
навео је да су у протеклом периоду 
доста урадили на примјени директива 
ЕУ које се тичу енергетске транзиције 
и да неће остати изван процеса 
декарбонизације. Међутим, како 
сматра, не може се од малих држава 
овог региона, попут БиХ, тражити да 
спроведу све оно што раде развијене 
државе ЕУ са огромним капиталом. 

- Надам се да се бирократија 
ЕУ неће опредијелити да слама 
интересе малих балканских држава, 
већ да ће омогућити функционисање 
нашег енергетског сектора у 
условима енергетске транзиције- 
истакао је Ђокић.  

Што се тиче досадашњих 
активности у РС, поменуо 
је реализовани пројекат 
одсумпоравања димних гасова у ТЕ 
Угљевик који су за 97 одсто смањили 
емисију штетних гасова, додајући 
да сличан пројекат планирају и у ТЕ 
Гацко. Ђокић је додао да су у области 
обновљивих извора уговорили 
пројекте који ће омогућити да се у 
наредних пет година изграде објекти 

ПАНЕЛ 1 Декарбонизација енергетског сектора Западног Балкана

ТРАНЗИЦИЈА УЗ ОЧУВАЊЕ 
ЕНЕРГЕТСКЕ СТАБИЛНОСТИ

Надам се да се бирократија ЕУ 
неће опредијелити да слама 
интересе малих балканских 
држава, већ да ће омогућити 
функционисање нашег 
енергетског сектора у условима 
енергетске транзиције, поручио 
Петар Ђокић

Земље Западног Балкана, 
свјесне су преузетих обавеза 
у процесу енергетске 

транзиције и декарбонизације, али 
и траже разумијевање Европске 
уније за динамику прилагођавања 
роковима у циљу одржања 
енергетске стабилности.

Ово је једна од важних оцјена са 
панела посвећеног декарбонизацији 
енергетског сектора овог региона 
који је одржан под модераторском 
палицом Ведрана Шкоре, главног 
координатора “Електропривреде РС“ 
у организацији СЕТ-а.   

Према ријечима Шкоре, пред 
регионом се налази нови велики 
изазов у процесу декарбонизације који 
доноси актуелна глобална енергетске 
кризе и општи раст цијена енергената, 
односно налажење баланса између 
зацртаних циљева зелене агенде и 
потреба за сигурним и стабилним 
снабдијевањем енергентима. 

Показали смо да желимо учествовати 
у реформама, али и остати присутни 
на тржишту електричне енергије на 
начин да и даље остварујемо вишак 
у спољнотрговинској размјени, 
нагласио Кошарац

Гашење термоелектрана 
најтежа одлука

Министар Петар Ђокић каже да РС 
у будућности чека тешка одлука 
о одређивању дана гашења 
термоелектрана у Угљевику и 
Гацку, наводећи да ће таква одлука 
бити повезана са тадашњим 
околностима. 
- У РС немамо отпоре томе процесу, 
али имамо неразумјевање унутар 
обје ТЕ у којима нема спремности 
да разумију процесе и схвате да 
морају дијелити судбину свих 
осталих држава- казао је Ђокић.   
Он је, међутим, нагласио да ће 
РС у процесу декарбонизације 
штитити властите интересе и 
да, упркос свим потенцијалним 
притисцима, неће угасити живот у 
општинама Угљевик и Гацко. План 
је, наводи, да се на локацијама ТЕ 
граде соларни паркови.

ЛОРКОВСКИ БиХ има обавезе

- Енергетска заједница ЕУ мора 
блиско сарађивати са властима 
у БиХ како би испунила све 
предуслове за успјешан процес 
декарбонизације, као што су 
интеграција електроенергетског 
тржишта уз потпуно спровођење 
Другог и Трећег енергетског пакета 
ЕУ - поручио је Артур Лорковски, 
директор Секретаријата ЕЗ.
Он је у уводној презентацији 
навео да су све чланице ЕЗ 
преузеле одређене обавезе 
да се придржавају одредаба 
Париског споразума о климатским 
промјенама и закључака са 
Конференције УН о климатским 
промјенама из Глазгова.
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зелени сценарио развоја енергетског 
сектора земље до 2040. године.   

У том смислу је навео уговорени 
пројекат изградње фотонапонске 
електране у Осломеју која 
треба замијенити постојећу 
термоелектрану на лигнит, док је као 
кључни изазов навео алтернативу 
за постојећу производњу највећег 
енергетског постројења – ТЕ 
Битољ. Ту се, прецизира Маневски, 
планира замјена кроз изградњу 
когенерацијске гасне електране 
и фотонапонских електрана на 
локацији старог рудника.

Говорећи о утицају енергетске 
кризе на Сјеверну Македонију, 
Маневски је указао да су ове године 
били принуђени да, први пут од 2009, 
активирају термоелектрану на мазут 
Неготино, те обезбједе увоз лигнита из 
околних земаља. 

Халко Балавац, помоћник 
министра за енергију у Влади ФБиХ, 

казао је да ће правац тог ентитета 
дефинисати енергетска стратегија 
коју планирају усвојити у року од 
годину дана.   

Коментаришући активности на 
повећању удјела чисте енергије, 
навео је да је “Електропривреда 
БиХ“ поднијела захтјев за 
издавање дозволе за изградњу 
три фотонапонске електране 
на рударским коповима, док 
“Електропривреда ХЗХБ“ тражи 
дозволу за соларну електрану снаге 
150 MW на платоу Дубрава – Столац. 

- Поред тога, у ФБиХ се повећава 
интерес приватног сектора за 
инвестиције у објекте обновљивих 
извора, посебно на подручјима 
Тешња, Грачанице и Градачца-
прецизирао је Балавац.  

Мануела Несл, директорица 
Канцеларије Европске банке за 
обнову и развој (EBRD) у БиХ, указала 
је да је та финансијска институција 
један од највећих кредитора 
енергетског сектора на Западном 
Балкану, од чега су многи пројекти 
обновљивих извора. Нагласила је 
да имају отворене кредитне линије 
и фондове у области енергетске 
ефикасности и индустрије. 

Несл је изразила задовољство 
због чињенице да је РС усвојила 
закон о обновљивим изворима 

енергије, очекујући да се предметни 
закон усвоји и у ФБиХ. 

Стивен Кинлок, замјеник 
резидентног представника Развојног 
програма Уједињених нација (UNDP) у 
БиХ, оцијенио је да БиХ има простора 
за повећање енергетске ефикасности 
која не служи само заштити природе 
већ има и позитивну економску сврху.  

- Нашим грантовима подстичемо 
и охрабрујемо власти у БиХ да 
инвестирају у енергетску ефикасност, 
што су они и препознали у протекле 
три године са уложених 16 милиона 
КМ у енергетску ефикасност јавних 
зграда - казао је Кинкок.  

Он је изнио процјену да би 
снажније улагање у енергетску 
ефикасност објеката јавног сектора 
донијело годишње уштеде буџетима у 
износу од 5,5 милиона КМ уз значајно 
смањење производње електричне 
енергије и емисије угљен диоксида.

Предраг Клинцов

Несл је изразила задовољство због 
чињенице да је РС усвојила закон 
о обновљивим изворима енергије, 
очекујући да се предметни закон усвоји 
и у ФБиХ

Надам се да се бирократија ЕУ неће 
опредијелити да слама интересе малих 
балканских држава, већ да ће омогућити 
функционисање нашег енергетског 
сектора у условима енергетске 
транзиције, истакао Ђокић
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су посљедња збивања у Украјини  
довела до потреса на геополитичкој 
сцени који ће, сасвим је сигурно, 
успорити енергетску транзицију, 
посебно процес декарбонизације. 

Модератор Мислав Сладе 
Шиловић, директор у Одјелу 
за пословно савјетовање  PwC 
Хрватска, истакао је да куће које се 
баве глобалним тржиштем енергије 
предвиђају да ће цијене енергената 
остати на значајно већем нивоу него 
што су биле у посљедњем раздобљу. 

- То је у неку руку очекивано јер се 
потражња након пандемије повећава, 
имамо мању доставу руског гаса, 
ниже нивое складиштења, смањене 

инвестиције, лошу хидрологију и пад 
понуде – објаснио је Шиловић. 

Војна операција у Украјини 
и отказивање “Сјеверног тока 
2“, који је био један од највећих 
инфраструктурних пројеката Европске 
уније, те иницијатива коју је најавио 
предсједник Енергетске заједнице, 
према којој Европа најкасније до 2030. 
године жели потпуну независност о 
руском гасу, који у укупној потрошњи 
партиципира са 45 одсто, захтијева 

ПАНЕЛ 2 Путеви и динамика транзиције електропривреда у региону Западног Балкана

ГЕОПОЛИТИКА ДИКТИРА ТЕМПО
Посљедице пандемије, ситуације 
у Украјини и енормног скока 
цијена енергената на европском 
и свјетском тржишту  успориће 
гашење термоелектрана и 
истовремено убрзати градњу 
објеката из обновљивих извора 
енергије

Имајући у виду да су економије 
Западног Балкана у слабијој 
стартној позицији у односу 

на остатак Европе, регионалне 
електропривреде у наредном периоду 
морају интензивирати комуникацију 
са Енергетском заједницом и 
финансијским институцијама 
Европске уније, како би се избориле 
за грантове који би омогућили градњу 
објеката из обновљивих извора 
енергије, који ће им гарантовати нове 
приходе и развој. 

Истовремено је неопходно 
сачувати постојеће термопотенцијале, 
нарочито у БиХ, Србији, Црној Гори 
и Македонији, кренути са соларима 
на крововима и поједноставити 
процедуре за добијање сагласности за 
градњу нових објеката.  

Ово би у најкраћем био резиме 
расправе вођене на другом 
панелу овогодишњег Самита 
енергетике “СЕТ 2022“ под називом 
“Путеви и динамика транзиције  
електропривреда у региону“. 

Уводничари су нагласили да  

преиспитивање постојећих стратегија 
и пословних модела. 

- Неминовно је да се фокус стави 
на нове технологије. Дају се сигнали 
да се радикалније и још брже улаже 
у обновљиве изворе енергије, да се 
пази на тарифе мрежних оператера 
и да се убрзају дозволе за изградњу 
енергетских објеката – додаје 
Шиловић.  

Из презентације Драгана 
Шаговновића, директора Економског 
института Београд, видљиво је да 
је од земаља региона, поред Србије, 
декарбонизација највећи проблем 
за БиХ, због највишег удјела угља 
у њиховим билансима, односно у 
производњи електричне енергије.  

- Да би енергетска транзиција била 
успјешна ЕУ би требало да формира 
фонд за правичну транзицију Западног 
Балкана, слично постојећем фонду у ЕУ 
– сматра Шаговновић. 

Генерални директор ЕРС-а 
Лука Петровић сматра да излаз из 
енергетске  кризе могу донијети 
само инвестиције. 

Спас за ЕРС су, тврди Петровић,  
започети инвестициони пројекти.

- Електропривреде које се не буду 
базирале на изградњи нових објеката 
неће моћи безгранично повећати 
цијене грађанима и привреди  и, 
смијем се усудити да кажем, да 
ће неке од њих морати у стечај – 
наглашава Петровић и подвлачи 
да буџети влада морају дотирати 

Електропривредама које се не буду 
базирале на изградњи објеката из 
обновљивих извора пријети стечај, 
тврди Лука Петровић
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транзиције бити то да производња 
диригује потрошњу – наглашава Баго. 
ЕПХЗХБ, додаје, опрема свој систем 
да он врло брзо достигне нормативе 
паметне мреже. 

- Поред поменуте вјетроелектране 
направили смо и још два енергетска 
објекта и тако премашили 900 MW 
инсталисане снаге и постигли  1.800 
MWh просјечне годишње производње, 
што нам је и био циљ. Не стајемо на 
томе. За двије-три године  изградићемо 
додатних 300 MW инсталисане снаге из 
нових извора – појаснио је Драго Баго. 

У циљу нормализације снабдијевања 
гасом Електропривреда Сјеверне 
Македоније (ЕСМ) недавно је потписала 
уговор са грчким партнером  и тако 
обезбиједила око 500.000 кубних метара 
годишње, што је на нивоу садашње 
потрошње у тој држави. 

- Тренутно разматрамо и понуду 
грчких партнера да заједнички 
инвестирамо у гасну централу 
– рекао је Благој Гајдарџиски, 
директор за развој и инвестиције 
ЕСМ, који је изразио наду да ће  
Сјеверна Македонија од европских 
фондова  ускоро добити грантове за 
обновљиве изворе. 

Пред Електропривредом БиХ (ЕП 
БиХ) је јако изазован период у смислу 
промјене портфолија производње, 
јер је 80 одсто производње из 
термокапацитета. 

Сенад Салкић, извршни директор 
за капиталне инвестиције тврди да је 
изузетно тешко, практично немогуће, 
ових 80 одсто свести на 50 или 40, 
нарочито  у кратком периоду. 

-  ЕП БиХ и Федерација, рекао бих 
и цијела БиХ,  у наредном периоду 
морају се ослањати на производњу 
енергије из термокапацитета. 
Ми у ЕПБиХ не можемо сачувати 
стабилност и подмирити  потребе 
потрочаша без термоелектрана. 
То наравно не значи да нисмо 
опредијељени да идемо у развој 
обновљивих извора. У овом моменту  
ради се на пет великих пројеката 
соларних електрана и развоју два 
вјетропарка  - рекао је Салкић и 
констатовао да су планови свих 
електропривреда у региону слични, 
као што су слични и проблеми са 
којима се суочавају. 

Радмило Шиповац

Балансираћемо кроз комбинацију 
хидроелектрана, плинских електрана 
и евентуално водика  – навео је Петар 
Спрчић, члан Управе ХЕП-а, који је 
нагласио да су нуклеарне електране 
дио приче које се Хрватска не може и 
не смије одрећи. 

Електропривреда Хрватске 
заједнице Херцег Босне  (ЕПХЗХБ)  
једина је у региону која у свом 
портфолију има стоодстотну 
производњу електричне енергије из 
обновљивих извора.  

Драго Баго, извршни директор за 
економске послове ЕПХЗХБ, истиче 
да ова електропривреда у свом 
саставу има прву вјетроелектрану 
изграђену у БиХ  која заједно са 
седам хидроелектрана чини њен 
енергетски потенцијал. 

-  За овакав портфолио постоје 
неке карактеристике ризика, 
поготово хидролошке. Ми смо свјесни 
да ће коначни резултат енергетске 

одређене своте, те да без извоза 
нема новог прилива.

Србија близу 70 посто производње 
електричне енергије производи 
из угља, већи дио остатка из 
хидроелектрана и тек неколико 
процената из вјетра, док је изградња 
солара у повоју.  

Према ријечима Мирослава 
Томашевића, в.д. директора 
Електропривреде Србије (ЕПС), 
велики проблем за регион и цијелу 
Европу представља то што нико у 
Енергетској заједници није предвидио 
геополитичке турбуленције које се 
одражавају на енергетику, попут 
ситуације у Украјини. 

- Србија неће журити са енергетском 
транзицијом. Слиједићемо зелену 
агенду и све потписане споразуме. 
Морамо заштитити интересе наше  
државе и потрошача. Када се узму у 
обзир чињенице које проистичу из 
збивања у Украјини све процјене и 
калкулације падају у воду, води се само 
рачуна о очувању система – објаснио је 
Томашевић. 

Електропривреда Црне Горе 
(ЕПЦГ) може се похвалити нешто 
повољнијом структуром у којој  
60 одсто производње долази из 
хидропотенцијала, а 40 одсто из угља. 

- У Црној Гори градњу нових 
објеката у знатној мјери успорава 
чекање којекаквих дозвола и 
сређивање документације, како на 
државном тако и на локалном нивоу. 
Било би корисно да са овог самита 
упутимо апел доносиоцима одлука да 
се у свим државама региона пројекти 
у области енергетике прогласе 
пројектима од националног интереса 
и да се процедуре око издавања 
документације скрате и убрзају 
– рекао је Милутин Ђукановић, 

предсједник Одбора директора ЕПЦГ. 
Он додаје да ће побједник зелене 

транзиције бити онај ко производи 
електричну енергију тамо гдје се 
она троши. 

У Хрватској електропривреди (ХЕП) 
истичу да се, у односу на остале земље 
региона, лакше носе са захтјевима 
Енергетске заједнице, јер нису богати 
угљем, па се ни концепт развоја није 
могао заснивати на њему. 

- Хрватска увози 20 одсто енергије. 
Пад цијене технологије солара даје 
нам шансу за низ нових пројеката. 

Подјела одговорности

Једно од најважнијих 
питања у енергетској транзицији 
је правичност подјеле 
одговорности за нежељену 
промјену климе. Чак 29 одсто 
кумулативног загађења односи 
се на САД, исто толико на Кину, 
на ЕУ са 22 одсто. Учешће земаља 
из нашег региона у загађењу 
није ни промил у свјетским 
оквирима. Зато сматрам да би 
било правичније да се задати 
национални циљеви одређују 
према укупној кумулативној 
емисији по становнику у 
комплетној индустријској ери. 
Земље нашег региона по том 
мјерилу су готово дупло већи 
емитери у односу на свјетски 
просјек, а готово три пута мање 
него неке развијене индустријске 
земље и мислим да је то јако 
битно, каже Драган Шаговновић.

ЕПХЗХБ једина у региону која у 
свом портфолију има стоодстотну 
производњу електричне енергије из 
обновљивих извора

Да би енергетска транзиција била 
успјешна ЕУ би требало да формира 
фонд за правичну транзицију Западног 
Балкана, сличан постојећем фонду у ЕУ, 
сматра Драган Шаговновић
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гасоводну мрежу, сигурне купце, јаку индустрију и оне су у 
бољој позицији. Са друге стране имамо много држава без 
изграђених гасовода и свега осталог, што је велики проблем. 
Додатни проблем представља ситуација у Украјини, због 
чега је Европска Унија спремна да се диверсификују извори 
снабдијевања гасом, уз избацивање руског гаса у наредних 
пет до осам година, што ће бити велики удар на државе 
Западног Балкана јер се оне снабдијевају руским гасом- 
истиче Грујичић.

Запажено излагање на панел дискусији имао је и Љубо 
Гламочић, директор ГАС-а РЕС, који је указао на велике 
промјене у сектору гаса.

- То се превасходно односи на цијене, количине, 
испоруку и друге битне факторе, због чега се  овом енергенту 
мора посветити посебна пажња. Сматрам да гасу треба 
дати већу улогу у производним циклусима, што су схватили 
и у зворничкој “Алумини“ и Алуминијумском комбинату 
у Мостару. Садашња гасна инфраструктура у Републици 
Српској и БиХ прилично је неразвијена и у овај сектор се није 
улагало дуже од 30 година. Досадашњи напори да се стање 

поправи, нису уродили плодом и данас смо у ситуацији да 
нико није спреман да значајније улаже. У прошлој години је у 
државама Европске уније скоро петина електричне енергије 
произведена у гасним електранама, због чега природни гас 
видим као озбиљну компоненту у генералном енергетском 
сектору - рекао је директор “ГАС РЕС“.

Виктор Андонов, савјетник премијера Сјеверне 
Македоније, присутнима на панел дискусији је представио 
стање гасне инфраструктуре у тој држави.  

- Потрошња природног гаса у Сјеверној Македонији је на 
изузетно ниском нивоу и креће се на око седам одсто у односу 
на остале енергенте и највише се користи у производњи 
електричне енергије, заједно са гријањем у Скопљу и 
индустријском потрошњом. У посљедње двије године смо 
изградили око 180 километара примарних цјевовода, са 
сјевера према Скопљу и са југа према главном граду, а план 
нам је да изградимо прстен цјевовода кроз цијелу државу. 
Имамо неколико сценарија са добром перспективом за гас, 
а да би то било одрживо морамо урадити диверсификацију 
и најбитнија је веза са Грчком у регионалном пројекту. За 
три године ћемо имати три извора природног гаса, што ће 
бити од великог значаја у будућности, посебно у свијетлу 
сукоба Русије и Украјине и скока цијена- истакао је Андонов 
и додао да ће за неколико година бити финализиран развој 
дистрибуције гаса у већим градовима. 

- Већ припремамо техничка рјешења за повезивање са 
Србијом, а постоји варијанта и са Црном Гором. Овдје морам 
указати и на један од главних разлога због којег немамо 
развијен систем природног гаса, а то је спор дуг 15 година 
између Владе С. Македоније и највећег трговца нафтом у 
држави, јер су прије двадесетак година кренули са изградњом 
првог примарног цјевовода гаса у земљи и од тада траје 
спор. У међувремену је спор ријешен, тако што смо платили 

Трећи панел првог дана Самита енергетике у Требињу, 
био је посвећен развоју гасне инфраструктуре 
и изазовима који стоје у снабдијевању овим 

енергентом. Учешће на овом панелу су узели битни људи, 
како из влада земаља у региону, тако и из предузећа која се 
баве дистрибуцијом гаса и развојем инфраструктуре.

У уводном обраћању присутнима, модератор Предраг 
Грујичић из Енергетске заједнице Европске Уније, указао 
је на тренутне проблеме у погледу набавке гаса, посебно 
кроз призму дешавања у Украјини и проблема у самој 
дистрибуцији, односно цијенама на тржишту.

- У посљедњих неколико година, гас је био мета 
Европске економске политике, а са сигурношћу могу рећи, 
да је гас потребан и да ће гасоводи бити неопходни, те да 
су декарбонизовани и обновљиви гасови укључени у даље 
процесе. Огроман изазов представља изградња гасовода у 
региону који није гасификован и то је један дио приче, док на 
супротној страни имамо државе са развијеном гасоводном 
инфраструктуром, попут Њемачке и Италије и сматрам да 
гасоводи који би се сада направили, служиће својој сврси 
и наредних 60 година, јер они осим природног гаса, могу да 
преносе водоник, био гас или нешто друго- каже модератор 
Предраг Грујичић и додаје да је тренутна ситуација око 
снабдијевања гасом доста сложена.

- Актуелни тренутак је врло неповољан, јер цијене гаса 
нагло расту, што је директна посљедица низа фактора, а 
примјера ради, имамо ситуацију да је цијена 1.000 кубика 
гаса скочила до рекордних 3.000 долара, што доводи у 
питање даља улагања у изградњу гасовода. Самим тиме, 
доводи се у питање ко ће платити такву цијену и да ли је 
оператору система таква инвестиција исплатива. Поједине 
земље у региону имају бољу полазну основу, изграђену 

ПАНЕЛ 3 Развој регионалне гасоводне инфраструктуре и диверсификација 
у региону у функцији сигурности снабдијевања гасом

УБРЗАТИ РАЗВОЈ ГАСНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Сматрам да гасу треба дати већу улогу у 
производним циклусима, што су схватили и 
у зворничкој “Алумини“ и Алуминијумском 
комбинату у Мостару. Садашња гасна 
инфраструктура у Републици Српској и БиХ 
прилично је неразвијена и у овај сектор се није 
улагало дуже од 30 година, каже Љубо Гламочић, 
директор ГАС-а РЕС 

Гас потребно гориво

Декарбонизација ће се прво обавити у електро 
сектору, а затим у осталим који су отпорни на тај процес. 
Због тога, државе региона треба да размисле како да 
замијене производњу електричне енергије на угаљ. 
Многе студије показују да ће бити веома тешко да се 
угаљ у кратком року замјени обновљивим изворима, а 
чињеница је да ће гас и гасоводи и даље требати, што 
је препознато и у европској зеленој таксономији у којој 
је гас, заједно са нуклеарним електранама, препознат 
као реално потребно гориво. Декарбонизовани и 
обновљиви гасови су незаобилазно укључени, каже 
Предраг Грујичић

Тржиште гаса на Западном Балкану се доста разликује од 
тржишта у западној Европи која су либерализована давно и док 
се трговци тамо фокусирају на оперативну ефикасност, овде се 
доста заостаје у том погледу
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30 милиона евра и сада смо власници највећег система 
транспорта гаса- каже Андонов, за којег је то капитална 
вриједност, с обзиром на све неповољне ефекте транзиције 
које су биле од стицања независности.

Један од учесника панел дискусије, Марин Зовко из 
хрватске компаније “Плинакро“ је указао да они тренутно 
имају 2.600 километара изграђеног плиновода, ЛНГ терминал 
и сопствено складиште. Он је подсјетио да је у посљедњих 
двадесетак година много урађено на гасификацији у 
Хрватској, те да су створене добре перспективе.

- У посљедњој деценији је у Хрватској уложено 600 
милиона евра у изградњу плиновода и мрежу, чиме смо 
изградили 1.000 километара мреже, а 2007. године смо од 
компаније ИНА купили подземно складиште плина, док смо 
прије неколико година обезбједили и ЛНГ терминал, тако да 
смо спремни за пројекат плинофикације комплетне Хрватске. 
До сада смо завршили плинофикацију јужне Хрватске и то се 
показало као добар пројекат. 

У плану је повезивање на Јадранско-јонски гасовод, 
чиме бисмо добили додатну диверсификацију и сигурност 
снабдијевања плином. Такође, разговарамо о свим пројектима 
који се односе на повезивање са државама у окружењу, 
првенствено са Србијом и БиХ - изјавио је Марин Зовко, уз 
констатацију да је најскупљи гас без сопстеве мреже, те да је 
развој гасне инфраструктуре од изузетног значаја.

Говорећи на панел дискусији, Марко Перуновић, државни 
секретар за енергетику Црне Горе, рекао је да су власти свјесне 
да морају имати и природни гас и да је диверсификација 
неминовна. 

- У том смислу, имамо опцију кроз сјеверни гасни 
коридор, затим имамо и варијанту кроз јужни коридор 
који је тренутно дошао до Албаније. Сљедећи корак је да 
размотримо пројекат Јадранско-јонски коридор и ту очекујем 
да ће и Црна Гора бити дио тога - рекао је Перуновић, 
најављујући конкретне пројекте са грчким партнерима, што 
би по његовом мишљењу био добар предуслов за поуздано 
снабдијевање гасом ове државе. Он је додао да је његова 
земља окренута зеленој енергији и обновљивим изворима 
енергије, јер за то има доста потенцијала.

На панелу посвећеном гасној инфраструктури, било 

је интересантно и мишљење трговаца гасом, а Милан 
Терзић из предузећа “МЕТ“ Србија је указао на нужност 
либерализације тржишта гаса. 

- Тржиште гаса на Западном Балкану се доста разликује 
од тржишта у западној Европи која су либерализована давно 
и док се трговци тамо фокусирају на оперативну ефикасност, 
овде се доста заостаје у том погледу. Један од разлога због 
чега овдашња тржишта нису либерализована јесте законска 
регулатива и неусаглашеност са трећим енергетским 
пакетом, а и тамо гдје је усаглашен, не примјењује 
се у потпуности. У пракси имамо ограничен приступ 
транспортним капацитетима, имамо неимплементирање 
виртуелне тачке гдје би трговци могли да размјењују 
природни гас и низ других детаља. Посљедица тога је да 
на страни понуде имамо доминантног снабдјевача који 
због изостанка конкуренције има монопол на цијену, док 
потрошачи имају мањи избор, јер су њихове цијене везане 
за нафтну формулу. Нажалост, ситуација на тржиштима 
гаса није најповољнија, јер се цијена природног гаса прије 
годину дана кретала од 18 до 20 евра по мегават часу, 

што је негдје изнад 200 долара по кубном метру, а цијена 
прије почетка војне операције у Украјини била је око 1.000 
долара, затим од 24. фебруара цијена гаса скаче, и сада је 
око 3.000 долара. Ту цијену ћемо сви платити, директно или 
кроз одређене токове, попут инфлације. Такође, посљедица 
не отварања тржишта природног гаса значи и недостатак 
мотивације код снабдјевача да се окрене ка потрошачима. 
Све то демотивише и инвеститоре да не улажу у државе гдје 
није либерализовано тржиште. Отварање тржишта природног 
гаса је горак колач који сви морају да поједу и што се прије то 
деси биће боље по нас, и тржиште ће доћи у зрелију фазу, што 
ће бити од користи свима - појаснио је Терзић. 

Панелисти су закључили да су гасоводи неопходни и да је 
гасна инфраструктура неминовност, да су региону потребна 
значајна новчана средства, којих у европским фондовима 
има, те да је нужно и усклађивање законодавних оквира, као 
и либерализација тржишта. 

Слободан Ђаламић

У посљедњој деценији је у Хрватској уложено 600 милиона 
евра у изградњу плиновода и мрежу, чиме смо изградили 1.000 
километара мреже

Потрошња природног гаса у Сјеверној Македонији је на изузетно 
ниском нивоу и креће се на око седам одсто у односу на остале 
енергенте и највише се користи у производњи електричне енергије, 
заједно са гријањем у Скопљу и индустријском потрошњом
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Другог дана СЕТ-а, одржана је панел дискусија, 
на којој су учесници разговарали о актуелном 
поремећају цијена електричне енергије и 

изазовима либерализације тржишта. У уводном дијелу, 
модератор Марко Јанковић је указао да се тржиште 
електричне енергије у нашло пред великим изазовима, 
тако да је у фази интеграције националних у јединствено 
европско тржиште и декарбонизације енергетског сектора 
у 2021. години, дошло до успостављања тренда изразито 
високих цијена електричне енергије. 

- Овакав тренд раста цијена, многе учеснике је затекао 
неспремним, прије свега снабдјеваче, а касније и купце 
којима су истицали дугорочни уговори о снабдијевању, 
што је изазвало панику међу купцима који се електричном 
енергијом снабдијевају на слободном тржишту. Несумњиво 
да је овакво стање захтијевало одлучну реакцију великог 
броја држава у циљу обезбјеђења конкретних олакшица 
крајњим купцима, тако да су и мјере које су поједине земље 
предузимале биле различите, почевши од привременог 
укидања ПДВ-а, до ограничене цијене електричне енергије 
за крајње купце - рекао је модератор Марко Јанковић.

Адмир Софтић, помоћник министра за енергетику 
у Савјету министара БиХ је истакао да су реформе 
организовања јединственог тржишта електричне енергије 
у великом заостатку, али да је велики напредак постигнут у 
функционалности балансног тржишта које је добило високе 
оцјене од саме Енергетске заједнице.

- Иницијативом за западни Балкан је дефинисано да 
“Електропренос БиХ“ и Савјет министара раде на реформској 
агенди, а ријеч је о мапи пута и она представља мјере и 
активности које БиХ треба да проведе у наредном периоду. 
Циљеви мапе пута су развој тржишта, прекогранично 
балансирање, регионална расподјела преносних капацитета, 
имлементација унакрсних мјера и реформа енергетског 
сектора. Упоредо са тим, добили смо од Секретаријата 
Енергетске заједнице подршку за израду прве студије која је 
имала за циљ да понуди рјешења структуре институционалног 

ПАНЕЛ 4 Поремећај цијена електричне енергије и изазови либерализације 
тржишта електричне енергије у региону

НЕМИНОВНА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА ТРЖИШТА
Реформе организовања јединственог тржишта електричне енергије су у великом заостатку, али је 

велики напредак постигнут у функционалности балансног тржишта које је добило високе оцјене од 
саме Енергетске заједнице,  закључио Софтић

уређења националног тржишта. Препорука ове студије је 
формирање берзе електричне енергије. У том правцу, ми 
смо започели одређене активности, тако да је наша студија 
прихваћена - каже Софтић. 

Велики проблем тренутно представља чињеница да 
немамо успостављен законски оквир за успостављање 
организованог тржишта и изостанак регулатора електричне 
енергије и природног гаса. 

- Битно је истаћи да у БиХ имамо три вертикално 
интегрисана произвођача, плус ЕФТ Станари, који су 
обећали да ће уколико се успостави берза, трговати на њој 
са одређеном количином електричне енергије. Мора се рећи 
да у БиХ не постоји краткорочна размјена енергије и даљи 
кораци би требало да воде у смјеру афирмације локалне 
трговине енергијом. Примарне препоруке из поменуте 
студије су успостављање локалне берзе и спајање тржишта, 
а суштина је да се повећа транспарентност, и да се повећа 
локална услуга кроз локалну берзу, те да се изврши спајање 
са тржиштима сусједних држава- закључио је Софтић.  

Говорећи о поремећајима цијена електричне енергије и 
стању на тржишту, Јасмина Трхуљ из Енергетске заједнице 
Европске Уније је говорила о настанку кризе и осврнула се 
на паралелу између ЕУ и нашег региона. 

- Криза у ЕУ била је изазвана од стране неколико фактора, 
при чему ниједан не утиче на цијену у нашем региону. Као 
прво, у државама чланицама Уније је дошло до драстичног 
повећања цијене гаса, а с обзиром да електро-енергетски 
сектор зависи у великој мјери од гаса (око 26 одсто), што 
се изузетно неповољно одразило на цијену електричне 
енергије. У нашем региону, потрошња гаса је далеко испод 

Иницијативом за западни Балкан је дефинисано да 
“Електропренос БиХ“ и Савјет министара раде на 
реформској агенди
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тог нивоа и креће се око два одсто у производњи електричне 
енергије, што значи да тај утицај није толико значајан. Други 
фактор који је довео до пораста цијена гаса у Европској унији 
јесте чињеница да је у кратком року дошло до затварања 
нуклеарних и електрана на угаљ, што није случај у нашем 
региону. Сљедећи фактор је пораст потрошње угља и 
смањена производња електричне енергије из обновљивих 
извора, што у региону није случај, јер имамо скроз малу 
производњу и није нам тај утицај значајан. Сви побројани 
фактори нису упоредиви код нас, али се цијена пресликала 
код нас, јер смо у одређеној мјери, дио јединственог тржишта 
- истакла је Јасмина Трхуљ. 

Говорећи о тржишту и његовим рефлексијама, она је 
указала на велики проблем тржишта угља које има значајан 
удио у производњи електричне енергије у нашем региону.

Добро је што ни у једној држави није било кризе 
снабдијевања, јер смо имали јединствено тржиште и то је 
велики плус. Из свега реченог, може се извести закључак 
да треба да развијамо јединствено тржиште и сматрам да 
су сви свјесни тога да су интеграције неминовност. Такође, 
пажњу треба посветити и на кораке након кризе и сматрам 
да је битно имати више праваца обновљивих извора 
енергије, бољу енергетску ефикасност, а посебан акценат 
треба ставити на цијену производа и то је основ свега и 
конкурентности тржишта- закључила је Трхуљ. 

Милош Младеновић, директор SEEPEX из Београда, 
је говорио о значају берзи електричне енергије и истакао 
да је стање на њој најбољи показатељ вриједности на 
велепродајном тржишту.  

- На нашем пословном моделу гдје смо имплементирали 
најбољу европску праксу, у кратком року након продаје 
електричне енергије, новац лијеже на рачун у року од једног 
дана. Дакле, овдје имамо умањење ризика и референтну 
цијену и овај модел је скоро идеалан. Организовање тржишта 
електричне енергије и доступност електричне енергије је од 
изузетног значаја - истакао је Младеновић. 

Дискусија панелисте Младена Апостоловића, директора 
трговине ЕФТ из Београда, односила се на предвиђања и 
будућа дешавања на тржишту електричне енергије. 

- Сва предвиђања у овом моменту су јако незахвална, 
мада се могу направити два сценарија, један са смиривањем 
тензија које су довеле до поремећаја цијена, што у знатној 
мјери уноси нервозу и ризик у пословању, због чега се 
не може са сигурношћу одредити правац пословања и 
понашања учесника на тржишту. Према другој поставци, 
после кризе и поремећаја у септембру и фебруару, мора 
доћи до смиривања осцилација и до блаже стабилизације на 
тржишту. Нажалост, стабилизација се очекује на цјеновним 
нивоима који су четири до пет пута већи него у истом периоду 
прошле године. Колико је то неповољна ситуација и висока 
цијена, говори и сазнање да је некада скок од 40 одсто био 
катастрофа и за учеснике на тржишту и за потрошаче, а сада 
је то пораст од 400 посто. Важно је да се не навикавамо на 
ту неповољну реалност, већ морамо, свако у свом домену 
да учинимо напор да помогнемо у смиривању и санирању 
посљедица. Та стабилизација треба да се спроведе тако, што 
ће од законодавних органа, па до самих потрошача, свако 
урадити оно што најбоље може-рекао је Апостоловић. 

Занимљиво излагање на панел дискусији, имала је 
Јелена Букић, руководилац Службе за тарифе ЕПХЗХБ, која 
се осврнула на искуства о снабдијевању и цијенама. 

- С обзиром на специфичности електричне енергије, у овој 
ситуацији није било могуће примјенити уобичајене тржишне 
механизме за ублажавање овако великих осцилација. Када 
су у питању мјере које ће помоћи ублажавању осцилација, 
мислим да је потребно смањење пореских обавеза, 
конкретно смањење ПДВ-а. Позитивна искуства из сусједне 
Хрватске, препоручују да и БиХ треба да иде у том смјеру. 
Што се тиче бојазни за буџетске приходе, мислим да ту не 
би требало да буде проблема, јер са једне стране имамо већу 
потражњу за електричном енергијом, а са друге имамо више 
цијене - изјавила је Јелена Букић.

На овој панел дискусији, Антун Андрић, помоћник 
директора ХОПС-а, говорио је о либерализацији тржишта.  

- Очекује се да будемо дио ове транзиције, да некако 
осигурамо флексибилност и ми у ХОПС-у видимо да су 
дио рјешења дистрибуирани извори и дистрибуирани 
потрошачи и покушали смо их кроз један концепт 
агрегатора укључити у наше тржиште, тако да имамо једног 
агрегатора од 10 мегавата и 15 купаца, који приступа ХОПС-у 
и с њим уговара услуге флексибилности и терцијарну 
резерву. Оператор система мора осигурати резерву и то 
традиционално осигуравају произвођачи из термо блокова 
и хидроелектране, што је свеукупно недовољно, бар у 
Хрватској, тако да смо потражили друга рјешења. С тим у 
вези, покренули смо пилот пројекат и имамо јако добар одзив 
од цементаре Петрохемије, рафинерије и сви нам обезбјеђују 
резерву. Као сљедећи корак наметнуо се потенцијал који 
стоји неискориштен на дистрибутивној мрежи кроз концепт 
агрегатора и ту сада видимо корист, али у будућности и за 
друге судионике, попут снабдјевача, дистрибутера, имамо и 
обавезу да снабдјевач понуди динамичне цијене, а имамо и 
динамичне тарифе, тако да је то добар концепт - истакао је 
Андрић из ХОПС-а. 

Слободан Ђаламић

Добро је што ни у једној држави није било кризе снабдијевања, 
јер смо имали јединствено тржиште и то је велики плус, 
истиче Трхуљ

Поремећај или тренд

Након годину дана се поставља питање да ли 
се уопште ради о поремећају тржишта електричне 
енергије или је у питању успостављање нових 
трендова. Предвиђање цијена,  дугорочних 
берзанских производа, стање на тржишту гаса, као 
и нестабилна политичка ситуација у Европи, не 
дају велики оптимизам, да ће се цијене електричне 
енергије вратити на ниво прије марта 2021. године. 
Новонастала ситуација нам је показала да ће 
неминовно сви учесници на тржишту електричне 
енергије морати да изађу из одређене зоне комфора и 
да ће морати да оптимизују своје пословање у складу 
са новим дешавањима и трендовима на тржиштима 
електричне енергије, истиче Јанковић
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био масу и био гас и 30 MW осталих 
електрана. Врши се продаја електричне 
енергије на хрватској берзи и продаја 
на годишњим аукцијама. Чланови 
балансне групе ХРОТЕ плаћају фиксну 
чланарину. Енергија се прoдаје 40% 
на тржишту, а 60% снбдјевачима за 
крајње купце. Што се нових капацитета 
тиче, произвођачи снаге преко 500 kW 
иду у балансну групу ХЕП-а. 

Представници електропривреда из 
БиХ су оцјењивали балансно тржиште 
у БиХ, које важи за најбоље у региону. 

Ервин Леко из ЕП ХЗХБ је истакао 
да је балансно тржиште у БиХ, због 
повећања удјела обновљивих извора 
енергије, након једног позитивног 
периода, дошло у одређене проблеме. 
Сматра да регулатива недовољно прати 
промјене у електроенергетском сектору. 
Поред регулације фреквенције у систему, 
присутне су и услуге компензације, 
блек старта, а оне се пружаоцима 
не плаћају. - Удруживање у БиХ и 
региону је неопходно. Произвођачи на 
дистрибутивном нивоу немају могућност 
да изађу на тржиште, већ своју енергију 
предају електропривредама по нижим 

тржиште, понуда и потражња, а не 
национални прописи. Неопходна је 
интеграција у заједнички балансни 
регион, повећавање преносних 
и дистрибутивних капацитета, 
смањивање обрачунског период на 15 
минута, а прије свега хармонизација 
прописа на европском нивоу. 

Ово је закључено на панелу чији 
је модератор била Маја Турковић, 
директор за Европу CWP Global, а 
учесници Ервин Леко, руководилац 
сектора за тржиште Електропривреде 
ХЗХБ, Марко Јанковић, директор 
Дирекције за тржиште ЕМС, Лука 
Пехар, директор Сектора за тржиште 
и ЕКО балансне групе ХРОТЕ, Мијат 
Милошевић, директор Сектора за 
промет у ЕПС-у, Муамер Бахто, водећи 
експерт за управљање трговином 
ЕПБиХ, Иван Комушанац, аналитичар 
тржишта, Wind Europe. Покровитељ 
панела CWP Global. 

Обновљиви извори енергије су 
присутни на нашим просторима већ 
више од 10 година, у почетку кроз fid-
in тарифе, а сада и на тржишту. Какви 
су трендови у Европској унији у развоју 
портфолија вјетропаркова и у свјетлу 
балансирања, поставила је питање 
модератор Маја Турковић панелисти 
Ивану Комушанцу. 

- Доста се тога промијенило у 
хардверу, турбине су све веће, а самим 
тим и снага вјетропаркова. Долази до 
повећања потреба за балансирањем. 
Али, за разлику од времена када је било 
циљ произвести што више електричне 
енергије, сада се размишља тржишно- 
истакао је Иван Комушанац. Додао је 
да се тежи хибридизацији, односно 
развоју вјетроелектрана са соларним 
електранама и могућностима 
складиштења енергије. Балансирање 
ОИ у ЕУ напредује, кроз смјернице 
за балансирање. Не постоји земља 
са савршеним балансирањем, али 
најбоље резултате су постигле Данска 
и Њемачка.

Хрватска једина има балансну 
групу за обновљиве изворе, која 
није дио балансне групе Хрватске 
електропривреде. О овим искуствима 
говорио је Лука Пехар. Објаснио 
је да ХРОТЕ води ЕКО балансну 
групу у којој су произвођачи са 
повлаштеним цијенама и она има 704 
MW вјетроелектрана, 56 MW соларних 
електрана, 130 MW електрана на 

ПАНЕЛ 5 Изазови балансирања обновљивих извора енергије у региону

БЕЗ ЈЕДИНСТВЕНОГ БАЛАНСНОГ ТРЖИШТА 
НЕМА СИГУРНОГ СНАБДИЈЕВАЊА

НОС је измијенио Тржишна 
правила, што је позитивно, али 
у области регулативе ствари 
се морају мијењати, у складу 
са промјенама на тржишту. 
Помоћне услуге имају ниске 
цијене, у односу на тржишне, 
а то иде науштрб сигурности 
електроенергетског система, 
рекао је Леко

Нови концепт обновљивих 
извора енергије носи 
одређене ризике за 

инвеститоре, операторе, трговце 
и купце. Цијена су непредвидиве, 
али постоје механизми за хеџовање 
ризика, а то су фјучерси. Балансно 
тржиште је везано за дан унапријед 
и непредвидиво. Постоје могућности 
предикције ризика, прије свега кроз 
добре прогнозе. Француска и Шпанија 
су сада већ постигле да се остварења 
приближе плановима. Такође, смањењу 
ризика би допринијело удруживање 
учесника у балансне групе и  услуге 
флексибилности, да има више учесника  
- купаца, могућности складиштења 
енергије и електромобилности. У 
Босни и Херцеговини је добар примјер 
таквог купца био Алуминијумски 
комбинат у Мостару, који је у оквиру 

балансне групе нудио флексибилност, 
тј. по захтјеву оператора система 
је мијењао своју потрошњу и на тај 
начин учествовао у пружању помоћних 
услуга. Такође, у ТЕ Тузла се планира 
изградња спремника за топлотну 
енергију, која би омогућила резерву од 
10 MW. Још једна могућност смањења 
ризика је и трговина дебалансом – 
размјена интерних трансакција. 

Обезбјеђивање сигурност у 
системима са великим удјелом 
обновљивих извора није лак задатак. 
Тржиште не познаје границе, па ни 
балансно тржиште. Цијена уређује 

Електропривреда Србије је спремна 
за склапање уговора о балансирању, 
али сталне промјене цијена носе и 
велике ризике, тако да ће се уговори 
закључивати на годину дана

Балансне резерве

У европским земљама уређена 
је балансна енергија, али не и 
балансна резерва. Аустрија и 
Њемачка имају прекогранично 
тржиште балансне резерве, али 
нема јасне легислативе у вези са 
тим.

Данска је земља са највећим 
удјелом (око 60%) енергије из 
обновљивих извора у финалној 
потрошњи. У нашем региону би се 
могао достићи ниво Данске, али 
је питање цијене ове енергије и 
могућности купаца да ту енергију 
плате.
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цијенама. НОС је измијенио Тржишна 
правила, што је позитивно, али у 
области регулативе ствари се морају 
мијењати, у складу са промјенама на 
тржишту. Помоћне услуге имају ниске 
цијене, у односу на тржишне, а то иде 
науштрб сигурности електроенергетског 
система- рекао је Леко.

Муамер Бахто из ЕП БиХ се сложио 
са колегом Леком да су пружаоци 
помоћних услуга – произвођачи 
дестимулисани на балансном тржишту 
и да регулативу треба прилагодити 
условима на тржишту. ЕП БиХ 

балансира двије вјетроелектране, 
једну сопствену, а другу приватног 
власника. Такође, једна ВЕ је у систему 
подстицаја, а друга на тржишту. Студија 
електроенергетског система БиХ каже 
да је могуће прикључити још 250 MW 
вјетроелектрана и 420 MW соларних 
електрана. Међутим, искуство из 
прошлости нас подсјећа да смо имали 
нагле прираштаје, скокове од 500-600 
MWh електричне енергије на мрежи, 
у вријеме добре хидрологије, али је 
долазило до загушења и немогућности 
пласмана енергије, те сматра, да 
би требало размислити о повећању 
капацитета преносне мреже. ЕП БиХ 
уговоре за балансирање склапа на 
годину дана, а на дужи временски 
период је, сматра, ризично.

Да ли је Електропривреда Србије 
спремна да закључује уговоре за 
балансирање и колико је балансирање 
озбиљна категорија, појаснио нам је 
Мијат Милошевић из ЕПС-а.

- Електропривреда Србије је 
спремна за склапање уговора о 
балансирању, али сталне промјене 
цијена носе и велике ризике, тако 
да ће се уговори закључивати 
на годину дана. Балансирање је 
озбиљна категорија чији су учесници 
електране из ОИЕ, пружаоци услуга, 
регулатори и оператори. На СЕТ-у су 
се чуле информације о пријављених 
преко 18.000 MW (па и више) нових 
електрана из обновљивих извора у 
Србији и Хрватској. Питање је да ли 
дистрибутивни и преносни системи 
могу ово да приме. Такође, велики је 
број малих електрана, па ће се у неком 
систему десити да се електрична 
енергија инјектује из дистрибутивне 
у преносну мрежу. Како то ријешити? 
Потребна је озбиљна анализа, која би 
дала одговоре на ова питања. Основни 
критеријум мора бити сигурност и 
стабилност система- каже Милошевић. 

Из публике су се у разговор укључили 
Јанез Копач, донедавни директор 
Секретаријата енергетске заједнице, и 
професор Никола Рајаковић.

Јанез Копач је рекао да је 
Секретаријат ЕЗ израдио анализу 
капацитета, те да је на овим 
просторима, степен искориштења 
капацитета 20-25%, у Србији и до 
30%. ЕУ је имала исти проблем, па су 
усвојили уредбу по којој сви оператери 
преносних система морају дати 

најмање 70% капацитета за трговину. 
Иста уредба ће бити усвојена ускоро 
(до новембра) и постаће обавезујућа и 
за операторе на овим просторима.  

Професор Рајаковић је навео 
примјер градње два нова далековода, 
која су била потребна за прикључење 
ХЕ Ђердап, када се она градила, те 
позвао на веће кориштење постојећих 
и градњу нових далековода.

Марко Јанковић из ЕМС, је 
говорио о ризицима балансирања за 

произвођаче и трговце, а осврнуо се 
и на претходне коментаре. Истакао је 
да је стабилност мреже неопходна због 
свих учесника на тржишту.  

- Питање цијена ових услуга, 
свакако треба ријешити, али резерва 
је неопходна. Димензионисање 
преносног система је сложено, 
оператори поступају по правилима 
интерконекције, на бази потреба 
произвођача и купаца израђују се 
10-годишњи планови развоја преносне 
и дистрибутивне мреже. Инвеститори, 
ако желе да убрзају проширење мреже, 
могу да улажу у градњу, али се не 
може нарушавати стабилност система- 
истиче Јанковић. 

Љиљана Пендо

Хрватска једина има балансну групу за 
обновљиве изворе, која није дио балансне 
групе Хрватске електропривреде

ЕП БиХ балансира двије 
вјетроелектране, једну сопствену, 
а другу приватног власника. Такође, 
једна ВЕ је у систему подстицаја, а 
друга на тржишту
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Земље Западног Балкана морају што прије да се 
укључе у дијалог о Прекограничном механизму 
ЕУ за трошкове угљен-диоксида (CBAM) како 

би избјегле све потенцијалне проблеме и негативне 
посљедице за локалне економије, закључено је на панелу 
који се бавио том тематиком. 

Стручњаци на панелу су указали да CBAM представља 
дио пакета климатских мјера Европске комисије из јула 
2021. године која би увођењем такси требала спријечити 
ризик од “цурења“ угљен-диоксида у земље ван ЕУ које 
немају строге климатске прописе.    

Прекогранична такса ће, у пракси, на робу на коју није 

ПАНЕЛ 6 Изазови увођења емисије трошкова CO2, посљедице примјене 
“Carbon Border Adjustment Mechanism“ (CBAM) на земље региона

ИНТЕРНИМ ТАКСАМА ИЗБЈЕЋИ НАМЕТЕ ЕУ
Механизам прекограничних такси ЕУ ће се од 
2026. године примјењивати на робу под високим 
ризиком од емисија угљен-диоксида, као што су 
жељезо и челик, цемент, гнојиво, алуминијум и 
електрична енергија

плаћен порез на CO2 чинити скупљом и отежаће услове 
њеног увоза. Механизам ће се постепено уводити и у 
почетку ће се примјењивати само на одабрани број робе 
под високим ризиком од емисија угљен-диоксида, као 
што су жељезо и челик, цемент, гнојиво, алуминијум и 
електрична енергија.  

Др Никола Рајаковић, професор Електротехничког 
факултета у Београду, је у уводу панела одржао 
презентацију о изазовима увођења трошкова емисије CO2, 
при чему је изразио увјерење да без смањења емисија 
штетних гасова нема заустављања климатских промјена. 

- Европска комисија тражи примјену механизма 
прекограничне таксе од 1. јануара 2026. године због чега 
се земље региона морају припремити. У супротном случају, 
извозници би могли доћи у проблеме због поскупљења 
робе- казао је Рајаковић. 

Он упозорава да у случају неприпремљености 
привреде, зелена енергија из региона, доминантно из 
хидроелектрана, би била купљена од стране угрожене 
привреде како би избјегла плаћање додатне таксе.  

Прве процјене трошкова увођења таксе у Србији, према 
ријечима проф. Рајаковића, износе од 50 до 100 милиона 
евра, док извоз обухваћене ризичне робе представља пет 
одсто извоза те државе у ЕУ. 

Што се тиче дистрибуције средстава које се прикупе 
путем такси, уводничар панела наводи да постоје 
приједлози да новац прикупљају државе увознице и да се 
користи за потребе ЕУ или да се врати у земље поријекла 
у којима би се подстакла декарбонизација. 

- Обзиром на однос БДП-а између земаља нашег 
региона и ЕУ, овдје се не могу постићи цијене CO2 које 
су у ЕУ. Стога је потребно одмах кренути са интерним 
обрачуном таксе на CO2 да би се до 2025. године развили 
национални системи који би до 2030. били спојени у 
регионални систем, а да се до 2040. достигне цијена као 
у ЕУ. Такав процес би омогућио сигурност снабдијевања и 
спријечио одређене драстичне резове и тешкоће домаће 
привреде- мишљена је проф. Рајаковић. 

Модератор панела Мирза Кушљугић, стручни консултант 
Центра за одрживу енергетску транзицију (РеСЕТ), казао 
је да декарбонизација у првом кораку доноси престанак 
кориштења угља у производњи електричне енергије, а 
онда и избацивање гаса у исте сврхе. 

- То у БиХ истовремено отвара питање рјешења за 
15.000 радника директно запослених у термоенергетском 
сектору- указао је Кушљугић наводећи да је на стручној 
јавности и надлежнима да пронађу адекватне алате и мјере 
за превазилажење тих економско-социјалних изазова. 

Милка Мумовић, експерт за енергетику у Секретаријату 
Енергетске заједнице, оцијенила је да њихова студија 
показала да је циљ декарбонизације Европе до 2050. 
остварив, али да га треба спроводити постепено како не 
би изазвао ломове. 

- Први корак у реализацији је да се води рачуна 

Приход од такси ЕУ до 10 милијарди евра 

Према анализи Европске комисије, процијењени 
приход Европске уније по основу планиране 
прекограничне таксе на CO2 износио би до 10 
милијарди евра, навео је проф. Никола Рајаковић 
током презентације.
Он је рекао да Брисел таксама углавном циља на 
велике земље извознице роба са учешћем угљен-
диоксида, као што су Русија, Кина, Индија и Турска, 
док регион Западног Балкана чини далеко мањи дио 
процијењеног прихода.
- Ми смо ту објективно мали играчи за ЕУ. Иако се 
наш трошак на први поглед не чини великим, мора 
се о овом озбиљно водити рачуна- указао је проф. 
Рајаковић.
Напоменуо је да су земље Западног Балкана 2019. 
године у ЕУ извезле 6,3 TWh електричне енергије, 
уз процјену да је кроз тај извоз емитовано око 20 
одсто CO2 од укупног увоза струје у ЕУ. Додаје да 
просјечни интензитет штетних емисија у производњи 
електричне енергије држава Западног Балкана 
износи између 1 и 1,1 тона угљен-диоксида по 
мегават-часу, што је око четири пута више него у ЕУ.  
- Из овога је јасно да врло лоше стојимо у погледу 
нашег енергетског микса због чега морамо 
предузимати мјере- закључио је проф. Рајаковић.

Претприступни фондови ЕУ су прављени давно и нису адекватни 
садашњим потребама декарбонизације, каже Јанез Копач
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производње електричне енергије из угља, при чему ће 
важан фактор предствљати брзина изградње нових 
објеката из обновљивих извора- казао је Боривоје 
Вујичић, директор Дирекције за производњу електричне 
енергије ЕРС-а. 

Анес Казагић, руководилац Сектора за стратешки 
развој “Електропривреде БиХ“, рекао је да и та компанија 
настоји смањити удио емисије штетних гасова како кроз 
модернизацију термоелектрана тако и кроз планирано 
повећање капацитета зелене енергије.  

- Темпо изградње фотонапонских, вјетро 
и хидроелектрана ће диктирати наш процес 
декарбонизације - назначио је Казагић.  

Јанез Копач, независни консултант у области 
енергетике, казао је да ЕУ посједује фонд подршке 
енергетске транзиције својих чланица у износу од 750 
милијарди евра, те да се сличан фонд мора формирати и 
за Западни Балкан.  

- Претприступни фондови ЕУ су прављени давно и нису 
адекватни садашњим потребама декарбонизације. ЕУ не 
може имати иста очекивања од Западног Балкана ако не 
пружи финансијску подршку - указао је Копач сматрајући 
да би заједничка иницијатива земаља овог региона према 
Бриселу дала најбоље резултате. 

Предраг Клинцов

Регионална берза емисионих јединица 

Драгана Гарача, директор “Монет брокера“ из 
Бањалуке, сматра да је покретање емисионих 
јединица боља опција од прекограничних такси ЕУ 
које би угрозиле конкурентност домаће привреде.  
- Не би требали упасти у замку формирања 
националних тржишта емисионих јединица, већ 
сагледати регион у цјелини, односно организовати 
једну берзу која би задовољила ликвидност и 
олакшала процес декарбонизације- казала је Гарача 
наводећи Београд као најадекватнији регионални 
берзански центар.

о обиму емисије CO2 те да се крене са обрачуном 
стварних трошкова загађења. Студија је показала да 
постоји прихватљив модел за земље региона о чему 
могу преговарати са Европском комисијом, како би се 
изузели из Прекограничког механизма такси ЕУ- истакла 
је Мумовићева додајући да се за ту “привилегију“ треба 
испунити шест услова.  

У Министарству спољне трговине и економских односа 
БиХ кажу да су препознали значај CBAM-a због чега су 
тражили техничку асистенцију Енергетске заједнице и 
Свјетске банке.  

- Са Секретаријатом ЕЗ ради се на израда Мапе пута 
са шемом увођења такси на угљен-диоксид и њиховим 
трговањем у БиХ. Увођењем овог система до 2026. године 
желимо избјећи прекогранично опорезивање CO2 - рекла 
је Бранка Кнежевић, шеф Одсјека за примарну енергију у 
ресорном министарству.

Владимир Дурутовић, директор Директората за 
енергетику и енергетску ефикасност у Влади Црне Горе, 
каже да је та земља прва увела интерне таксе на CO2, 
али да је дошло до злоупотребе система, јер прикупљена 
средства нису кориштена намјенски. 

- Механизам сам по себи није циљ, већ би се средства 
требала усмјерити на пројекте обновљивих извора, 

енергетске ефикасности и подршке процесу енергетске 
транзиције. У Црној Гори то нажалост није био случај, па 
је 17 милиона евра отишло у приватне џепове- указао је 
Дурутовић. 

У “Електропривреди РС“ кажу да је њихов фокус 
очување стабилног и поузданог система који ће 
успјешно превазићи енергетску транзицију. План 
изградње објеката чисте енергије снаге 1.000 МW ће им, 
наводе, пружити стабилност и смањити осјетљивост на 
тржишне поремећаје. 

- Наши инвестициони циклуси показују како видимо 
нашу енергетску будућност. Идемо ка смањењу удјела 

ЕРС иде ка смањењу удјела производње електричне енергије из 
угља, при чему ће важан фактор предствљати брзина изградње 
нових објеката из обновљивих извора
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урадимо све оно што ће бити потребно 
за повећање енергетске ефикасности, 
а што ће бити обавеза РС и БиХ.  Због 
тога се намеће ESCO тржиште као модел 
који би на интересној основи могао 
укључити приватни капитал и значајно 
проширити обухват мјера енергетске 
ефикасности. Без комерцијалног 
интереса и приватног капитала не 
можемо постићи значајније резултате 
на провођењу неопходних мјера.

Тодоровић додаје да Фонд заједно 
са партнерима размишља да успостави 
још неке механизме који ће омогућити 
подршку развоју ESCO тржишта.   

- Уз консултанску помоћ УНДП-а 
препознали смо неке финансијске 
механизме који могу бити генератори 
ESCO тржишта. Ту мислим на могућност 
да фондови откупе дугорочна 
потраживања ESCO компанија које 
се сусрећу са проблемом који их 
онемогућава да уђу у нове пројекте. У 
том случају би се фондови појављивали 
као неко ко може преузети прикупљање 
уштеда и исплатити неку дисконтну 
цијену ESCO компанијама, да би се 
оне могле укључити у нове пројекте  на 
тржишту  - истиче Срђан Тодоровић.

Амина Дурмо Трлин, представник 
ProCredit bank, нагласила је да ова банка 
тренутно пласира велика средства у 
пројекте енергетске ефикасности.

-  Пласмани се прије свега односе на 
улагања у енергетске машине и опрему  
и енергетску ефикасност у зградарству. 
Наше извозно оријентисане  компаније 
су доста ослоњене на тржиште ЕУ 
тако да прате трендове савремених 

ефикасности код крајњих корисника.  
Радушка Цупаћ, руководилац Сектора 

за енергију и заштиту животне средине 
у УНДП БиХ, навела је да је први ESCO  
уговор у БиХ  потписан прије нешто више 
од мјесец дана  у Средњебосанском 
кантону и односи се на мјере енергетске 
ефикасности у зградама.  

- Да поједноставим, умјесто да 
плаћате рачун за гријање ви ћете 
враћати инвестицију ESCO компанији.  
Овај модел неспорно даје допринос 
декарбонизацији и заштити животне 
средине, било да говоримо о смањењу 
кориштења постојећег енергента, било 
да користимо енергију из обновљивих 
извора, што се рефлектује кроз 
смањење емисија и побољшање 
квалитета ваздуха – појаснила је 
Радушка Цупаћ. 

Фонд за заштиту животне средине 
и енергетску ефикасност РС, преко 
кога Влада убире  различиту врсту 
накнада од загађивача, да би се потом 
та средства усмјерила у пројекте који 
ће допринијети смањењу загађења и 
заштити животне средине, посљедњих 
година успјешно сарађује са УНДП-ом. 

- Сарадња се не испољава само 
кроз провођење мјера енергетске 
ефикасности на објектима, већ и 
на успостави оквира неопходног 
за стварање институционалног и 
законског амбијента који ће омогућити  
њихову ширу примјену  – каже 
Срђан Тодоровић, директор Фонда. 
- Показатељи у оквиру стратегије 
енергетике показују  да је немогуће да 
ми из својих и донаторских средстава 

Модератор Нихад Харбаш, 
стручњак из области 
енергетике, у уводном 

дијелу панела, истакао је да 
енергетска ефикасност није штедња 
него кориштење ресурса како би се 
смањила потрошња енергије код 
крајњег корисника а задржао исти ниво 
производње и комфора, што доводи до 
смањења емисије загађујућих материја. 

Он је појаснио да се под појмом ESCO 
компанија подразумијева привредно 
друштво које пружа енергетске  услуге 
на темељу уговора о енергетском учинку 
приликом пројектовања, грађења, 
стручног надзора над грађењем, 
реконструисања или одржавања 
објеката, као и управљања и надзора 
над потрошњом енергије, те притом 
прихвата финансијски ризик.  

- ESCO компаније инвестирају 
властита средства да би на тај начин 
клијенту направиле енергетске и 
финансијске уштеде. Сам ESCO модел 
обезбјеђује успјешност инвестиције, 
јер ESCO компанија остварује поврат 
уложених средстава тек ако уштеде 
постоје – објаснио је Харбаш. 

Облигационе шеме, које  још 
нису успостављене у БиХ, додаје 
он, представљају системски начин 
финансирања мјера енергетске 
ефикасности. Замишљено је да 

владе постављају циљеве, да 
регулатори утврђују правила и воде 
административне послове и шеме, 
а дистрибутери енергије развијају 
начине и провођење мјера енергетске 

Немогуће је да ми из својих 
и донаторских средстава 
урадимо све оно што ће 
бити потребно за повећање 
енергетске ефикасности, а 
што ће бити обавеза РС и БиХ. 
Због тога се намеће  ESCO 
тржиште као модел који би 
на интересној основи могао 
укључити приватни капитал, 
каже Срђан Тодоровић

ПАНЕЛ 7 Енергетска ефикасност – тржиште енергетских услуга у региону

МАЊИ УТРОШАК ЕНЕРГИЈЕ, ИСТИ НИВО КОМФОРА

Хрватска као чланица ЕУ до 2050. године 
мора обновити све зграде, пословне 
објекте и породичне куће, обухватајући 
фасаде, прозоре, изолацију кровова и 
термотехничке системе, уградњу ОИЕ...

18 ЕРС | март 2022.



СЕТ 2022

технологија. Додатним повећењем 
цијене електричне енергије још су 
више мотивисани да допринесу њеној 
рационалнијој и ефикаснијој потрошњи 
-  рекла је Дурмо Трлин. 

Представник UniCredit bank 
Жељко Кисић истакао је да групација 
којој припада ова банка подстиче 
финансирање зелене енергије и да је у 
ту сврху издала бон у вриједности  од 
једне милијарде евра.  

- UniCredit bank је дио програма 
за финансирање зелене енергије на 
Западном Балкану, који се спроводи у 
сарадњи са Секретаријатом Енергетске 
заједнице. Дио смо  банкарске 
алијансе која каже да би енергетски 
портфолио до 2050. године требао да 
буде без CO2 , без негативних ефеката. 
Кад пођемо од те претпоставке и снаге 
групе која стоји иза нас, ја бих рекао 
да зелена транзиција није само шанса 
већ обавеза UniCredit bank у регији – 
закључио је Кисић.

Никола Битрак из консалтинг 
компаније “Colenco“ из Сјеверне 
Македоније наводи да се кампања на 
уштеди електричне енергије не смије 
занемарити.  

- Генерално, сви причамо о скупим 
пројектима и новој производњи, о 
високим цијенама електричне енергије, 
о проблемима у области преноса и 

дистрибуције, а врло мало о моделима 
смањења потрошње и могућим 
уштедама. Земље региона с муком 
долазе до потребних средстава за 
нове пројекте, јер су у питању огромне 
инвестиције, па изградња иде јако 
споро. Када се све сабере и одузме 
може се закључити, бар на примјеру 
посљедњих година иза нас, да годишње 
добијемо мање нових мегавата, него што 
бисмо их провођењем мјера енергетске 
ефикасности могли уштедјети. Моје 
мишљење је да изградња производних 
капацитета за електричну енергију 
не смије да се заустави, али исто тако 
не смију да се занемаре ни мјере 
енергетске ефикасности које само на 
уличном освјетљењу могу смањити 
потрошњу за 60 одсто. Паралелни рад на 
једном и другом је добитна комбинација  
– истиче Битрак.

Говорећи о искуствима Хрватске 
у развоју ЕSCO тржишта, Дамир 
Вулетић, помоћник директора АПН 
Загреб, је рекао да свака земља има 
своје специфичности и да је немогуће 
копирати неки од постојећих модела. 

ESCO модел обезбјеђује успјешност 
инвестиције, јер ESCO компанија 
остварује поврат уложених средстава и 
бенефите тек ако уштеде постоје

Јер, с једне стране постоје развијене 
земље којима није потребно ЕSCO 
тржиште  пошто имају новац, а с друге 
стране су земље у региону које немају 
потребну количину новца због чега је 
нужно постојање и развој  ЕSCO модела.  

- У приступном раздобљу за улазак 
у ЕУ добијате неке бенефите како би 
испунили обавезе из области енергетске 
ефикасности. Када подвучете црту и 
видите колико новца треба за те ставке 
видите да не можете у томе успјети. 
Стога је неопходна мобилизација 
приватног капитала. У Хрватској до 2050. 
године мора да се обнови комплетан 
национални фонд - зграде, пословни 
објекти, породичне куће. Та обнова 
мора да обухвата фасаде, прозоре, 
изолацију кровова и термотехничке 
системе, уградњу обновљивих извора 
енергије, да ли су то дизалице топлине, 
да ли фотонапонске електране или 
загријавање воде соларом. То би довело 
до 50 одсто уштеда – објаснио је Вулетић.  

Професор Машинског факултета у 
Сарајеву Азрудин Хусика навео је да 
су у области ЕSCO бизниса коначно 
срушене баријере када је у питању 
Закон о јавним набавкама БиХ.

- Истина је да постојећи Закон 
о јавним набавкама компликује 
поступак, али и да  не представља 
баријеру за организовање ЕSCO 
тржишта. Процедура која је претходила 
потписивању првог уговора за 
повећање енергетске ефикасности 
проведена је у складу са одредбама 
поменутог закона. До прије двије 
године говорили смо да треба 
промјенити законске прописе ако 
желимо ући у тај посао, а сада смо 
схватили да и постојећи закони то 
омогућавају – каже Хусика. 

Он истиче да је новац за 
реализацију пилот пројекта у БиХ 
уложила домаћа компанија, те да ће 
раст цијене енергената неминовно 
довести до већих улагања у енергетску 
ефикасност, која ће дати резултате 
када је у питању уштеда енергената.  

Велики проблем у БиХ представља 
чињеница да је јавни сектор изузетно 
инертан са аспекта технологија које се 
примјењују, попут система гријања у 
јавним зградама.  

- Имамо ситуацију да многе јавне 
зграде инвестирају у котлове на пелет, 
а када то направе виде колико је тешко 
набавити пелет, па онда колико је он 
скуп, а једноставно не могу хватати 
трку са најновијим технологијама. 
Приватне компаније то могу. У овом 
конкретном пројекту ће бити уграђени 
котлови на дрвну сјечку која је пуно 
исплативија од пелета – објаснио је 
Азрудин Хусика. 

Радмило Шиповац

ПИТАЊЕ - ОДГОВОР

Шта се деси уколико ЕSCO 
компанија пропадне након 
инвестиције?
Фасада и све оно што ЕSCO 
компанија инвестира у једну 
зграду у току уговорног  периода 
остаје у власништву те компаније. 
Рецимо, фасада на школској 
згради није школска него је у 
власништву ЕSCO компаније. 
Али, она не иде у стечајну масу 
компаније која пропада него 
иде на јавни  тендер и онда се 
продаје. (Азрудин Хусика) 

Колики је банковни ризик у еко 
кредитима? 
- Иако чак 20 одсто наших 
кредитних пласмана чине 
кредити за енергетску 
ефикасност, улагање у обновљиве 
изворе енергије и друга рјешења 
која имају позитиван утицај на 
околину, удио лоших кредита у 
еко кредитима је знатно мањи 
од просјека. То  је додатна 
мотивација за нас да будемо 
активни у овом сектору. (Амина 
Дурмо Трлин) 

Шта је то што највише мотивише 
компаније да улазе у  ESCO 
модел? 
- Сигурно то није профит него 
њихова свијест о зеленој 
транзицији. Тешко ћете наћи 
компанију која ће да оде у тако 
нешто а да је вођена искључиво 
профитом.То су најчешће 
компаније које су имале 
некаква искуства у енергетској 
ефикасности и инвестицијама око 
енергетике и чији смисао поред 
профита је допринос здравој 
средини. (Жељко Кисић)

Које све обавезе ЕУ намеће 
својим чланицама? 
- Пуно је обавеза. Нама у 
Хрватској је, рецимо, кроз Закон 
о тржишту електричне енергије, 
наметнута обавеза снабдјевачу да 
годишње у раздобљу од 2021. до 
2030. године уштеди по 0,8 одсто 
годишње испоручене енергије. 
На крају раздобља морате 
постићи планирану кумулативну 
ушеду.  Ако се то не испуни 
плаћају се пенали,  и то 1,20 куна 
по киловат сату од неиспуњене 
обавезе, што заиста није мало.  
(Дамир Вулетић)
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Стабилна инфраструктура и паметна мрежа 
која спаја дигитално управљање, савремене 
апликације, обновљиве изворе енергије и 

уређаји високе ефикасности представљају окосницу 
модернизације енергетског сектора.  

Са овим су сагласни учесници панела посвећеног 
4 Д трендовима у енергетици (дигитализација, 
децентрализација, декарбонизација и демократизација) 
уз напомену да примјена најмодерних рјешења у овој 
области захтјева и адекватну обуку кадра. 

Георгије Михајловић, директор у фирми “TeleGroup“ 
из Бањалуке, увјерен је да савремена рјешења и 
информационе технологије могу помоћи компанијама 
да успјешно спроведу задатке енергетске транзиције и 
трансформације.

- Велику улогу у будућности енергетике имаће 
успјешне предикције, вјештачка интелигенција и блокчејн 
технологија- сматра Михајловић. 

Као крајњи циљ енергетске трансформације наводи 

ПАНЕЛ 8 4 Д трендови у енергетици – дигитализација, децентрализација, 
декарбонизација и демократизација

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА СТУБ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ

Примјена информационих технологија у 
енергетици  може довести до веће ефикасности, 
економичности, и праћења одлива и крађе 
енергије, те са друге стране смањити трошкове и 
загађења животне средине

енергетску стабилност и сигурност које су уздрмане не 
само ратним сукобима већ и сајбер нападима, између 
осталих, и на енергетске компаније, због чега сматра 
неопходним примјењивати адекватну ИТ заштиту.    

Он, такође, указује да ново информационо технолошко 
доба у енергетици захтјева и креирање нових образовних 
планова и програма у школским установама како би 
изњедриле кадрове који ће креирати и пратити савремене 
токове. 

Модератор панела и директор Института ФЕФА из 
Београда, проф. Горан Радосављевић, оцјенио је да су 
савремена знања све више постала флуктуирајућа и 
мултидисциплинарна спајајући економију, енергетику и 
информационе технологије. 

Он је, такође, указао на промјењивост трендова у 
енергетици, јер се раније сматрало да је гас “транзитни“ 
енергент од фосилних горива ка обновљивим изворима 
чисте енергије, али да се у посљедње вријеме та теза 
све више одбацује, посебно подстакнута актуелном 
глобалном енергетском кризом.  

- Моја визија енергетике у будућности за 10 година 
је да ће велике услужне компаније корисницима 
нудити услужне пакете који ће укључивати и уградњу 
соларних панела на њиховим домовима- предвиђа проф. 
Радосављевић.    

Као веома важан фактор у трансформацији енергетског 
сектора, проф. Радосављевић види улогу start-up фирми 
које нуде нова креативна и практична рјешења. 

Једна од таквих фирми је и бањалучки “Dwelt“ 
који протеклих неколико година сарађује са домаћим 
енергетским компанијама. Оснивач и директор фирме 
Стефан Крнета, који је рекао да је РС направила велики 
позитиван корак у правцу енергетске трансформације 

Ове године смо суочени са великим бројем захтјева и упита 
фирми широм БиХ са намјером да инвестирају у соларне 
електране, махом за сопствену употребу, казао Ожеговић
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усвајањем Закона о електричној енергији на основу 
којег је успјешно раздвојена дјелатност дистрибуције од 
снабдијевања, те препознао улогу такозваних прозумјера.  

Крнета је наиме говорио о тенденцијама корисника 
у електроенергетском сектору да не буду само пасивни 
потрошачи већ и  мали произвођачи чисте енергије 
- прозумјери. То, наводи, Крнета отвара простор за 
креирање такозваних енергетских друштава, односно 
локалне берзе струјом, за које још не постоји законски 
оквир не само у региону већ и у Европи.    

- То је изузетно добра идеја која је, за сада, у фази 
пилот пројеката на либерализованим тржиштима 
електричне енергије попут Холандије и Аустрије. Можда 
то некоме личи на тему за 2030. годину, али о томе већ 

требамо размишљати како би на вријеме ухватили корак 
са савременим трендовима и будућом реалности- казао је 
Крнета упоређујући тај процес са блокчејн технологијом и 
крипто валутама у финансијском сектору.    

Он је рекао да се у развијеним земљама свакодневно 
проналазе одлична иновативна рјешења у свијету 
енергетике која је тешко испратити не само са законодавне 
стране, већ и практичне, с обзиром да је дистрибутивна 
мрежа рађена прије више деценија. 

- Изградња дистрибутивне мреже је огроман задатак 
и посао који није могуће брзо урадити, већ захтјева 
доста времена, што је сигурно отежавајући фактор када 
говоримо о примјени нових рјешења- нагласио је Крнета.  

Бојана Омеровић, директор “Проинтер ИТСС“ из 
Сарајева, навела је да та фирма у протеклих шест година 
постигла импресивне резултате у подршци дигитализације 
електроенергетског сектора. Како истиче, сада је 
немогуће замислити трансформацију енергетског сектора 
без примјене савремених информационих технологија.

- У почетку је то било увођење паметних бројила, док 
нови процеси иду ка купцу који је уједно и произвођач 
електричне енергије- указала је Омеровићева додајући 
да дигитализован и стабилан енергетски систем може 
донијети вишеструке користити државама и грађанима.

Према њеним ријечима, стабилна инфраструктура и 
паметна мрежа представљају основ за надоградњу нових 
платформи за убрзање пословних процеса и повећање 

ефикасности енергетских компанија. 
- Примјена информационих технологија може довести 

до веће ефикасности, економичности, и праћења одлива 
и крађе електричне енергије, те са друге стране смањити 

трошкове и загађења животне средине- закључила је 
Омеровићева.  

Срђан Ожеговић, члан Управе Прокредит банке, каже 
да је њихово пословање већ годинама потпуно усмјерено 
на дигиталне канале комуникације са клијентима – малим 
и средњим предузећима, која су исказала спремност да 
прихвате нове трендове. 

Истичући да су један од лидера у кредитирању 
пројеката из обновљивих извора енергије, објаснио је да 
повољна цијена у области соларне технологије довела до 
појачаног интереса клијената. 

- Ове године смо суочени са великим бројем захтјева 
и упита фирми широм БиХ са намјером да инвестирају у 
соларне електране, махом за сопствену употребу- казао 
је Ожеговић.

Као највећу кочницу напретка види локалну законску 
регулативу која се, како је оцијенио, споро развија у 
односу на савремене глобалне процесе.  

- Постоји интерес физичких лица за соларне панеле, 
али су им за сада високи трошкови поврата инвестиције 
уз велики ризик да ли ће и када енергију моћи пласирати 
на мрежу. Међутим, са почетком примјене закона у РС и 
ФБиХ који препознају прозумјере очекујем да ће доћи до 
правог бума и мини револуције- рекао је Ожеговић. 

Предраг Клинцов

Високи трошкови и препрека и неминовност   

Панелисти су оцијенили да једна од кључних препрека 
за снажније увођење најсавремених дигиталних 
технологија и рјешења у домаћем енергетском 
сектору представљају високи трошкови гледајући из 
перспективе влада и компанија. Сматрају, међутим, 
да свако одлагање таквих одлука доноси додатне, 
веће трошкове у будућности, јер ће се изгубити 
утрка са конкуренцијом. Финансијске олакшице 
виде у подршци како комерцијалног банкарског 
сектора, тако и институционалних европских банака 
и фондова Европске уније орјентисаних на подршку 
енергетског транзицији.

Као веома важан фактор у трансформацији енергетског 
сектора, проф. Радосављевић види улогу start-up фирми које 
нуде нова креативна и практична рјешења

Велику улогу у будућности енергетике имаће успјешне 
предикције, вјештачка интелигенција и блокчејн технологија, 
сматра Михајловић

Падом цијена до децентрализације

Модератор панела, проф. Горан Радосављевић 
наводи да се децентрализација сектора производње 
електричне енергије спроводи, прије свега под 
утицајем драстичног пада цијене производње из 
обновљивих извора. 
- Она се постиже увођењем производње из малих 
географски расподијељених обновљивих извора, 
од малих хидроелектрана, енергије из отпада за 
потребе локалне заједнице, до соларних панела на 
крововима, паркинзима, аутомобилима, или енергије 
из батерија у блиској будућности, прецизирао је 
проф. Радосављевић.
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- И ми чекамо на студију, па се 
надамо да ће нам она дати неке 
одговоре. Да напоменем да смо и 
сами направили одређену студију 
која нам је послужила у некој 
развојној фази, наравно са мањим 
средствима, због тога од ове студије 

очекујемо доста одговора, на нека 
актуелна питања јер ипак је ово посао 
који се тек развија. Али желим да 
нагласим да смо прва компанија која 
је то урадила и још 2018. године смо 
кренули у тај пројекат “step by step“. 
Мада морам нагласити да је то тек 
тржиште у развоју, али препознали 
смо то као вриједности, по узору на 
многе европске компаније, који би 
нашој електропривреди у скоријој 
будућности могао бити један 
профитабилан правац. Међутим 
стање је такво да ми тренутно имамо 
само 72 регистрована путничка 
возила у БиХ - закључује Пенава. 

Панелисти су се сложили да је 
аутомобилска индустрија у процесу 
транзиције, која је иницирана 
интензивним развојем технологије, 
али и тренутним прописима већине 
земаља у којима се интензивно 
подстиче масовна употреба 
хибридних и потпуно електричних 
програма, односно подстичу масовну 
електрификацију транспорта људи и 
робе широке потрошње. Све анализе 
су утврдиле да се аутомобилска 
индустрија креће у том правцу, али 
је непобитно да промјена долази са 
ограничењем технологије, која се 
највише тиче технологије домета 
возила, технологије пуњења и услова 
експлоатације и трајања батерија.  

Поставило се и питање, 
административних препрека и 
исплативости. Проблем у разговорима 
са приватним компанијама, је 
представљало прибављање дозвола 

и за компаније и грађане који желе да 
се посвете том начину пословања.  

На питање модератора да ли је 
циљ студије да понуди одговоре на 
питања какво је тренутно стање и да 
презентује то јавности или је циљ да 
предложи начин рада емобилности у 
будућности. 

- Студија ће дати преглед и 
анализу постојећег тржишта и 
законских оквира које имамо, али и 
да одговори на питања приједлога и 
одговора на будућа питања. Будући 
да се овдје налази много људи из 
“реалног сектора“, који размишљају 
о улагањима, сматрам да ћемо том 
студијом дати један посебан аспект, 
који се њих највише дотиче. То је 
улагање и профит. Ми ћемо дати 
одговоре о минималној структури 
која би се ангажовала, а и начину 
на који би се вршиле наплате и 
потраживања на цијелој територији 
БиХ- рекла је Бајкуша уз додатак да 
студију раде институције из БиХ, али 
и из цијелог региона.     

Суада Пенава, руководилац 
стручног тима за емобилност ЕПБиХ, 
дала је осврт на стање емобилности 
у БиХ. 

Развој технологија пуњења 
електричних и хибридних 
возила као и доступност 

инфраструктуре за пуњење 
представља додатни изазов за 
широку електрификацију послова. 
Технологија пуњења данас долази 
у двије основне варијанте. АЦ и ДЦ 
пуњење. Да појасним, АЦ пуњачи на 
свом излазу могу имати до 22kW. У 
том случају трајање пуњења зависи 
од капацитета батерије и може 
бити веома споро. С друге стране 
ДЦ пуњачи имају у себи уграђен 
претварач електронске енергетике, 
те је самим тим и процес пуњења 
батерија возила значајно бржи. 
Такви пуњачи се тренутно налазе 
искључиво на локацијама са великим 
прометом, што у нашем региону није 
исплативо за снабдјеваче, јер још 
увијек не постоји количина потражње 
која би оправдала вишеструку 
доступност ДЦ пуњача- рекао је у 
свом уводу Борис Думнић, продекан 
за наставу Факултета техничких 
наука Нови Сад, уједно и модератор 
панела “Развој инфраструктуре за 
електромобилност“ у оквиру Самита 
енергетике Требиње 2022.   

Тамара Бајкуша, предсједник 
радне групе за емобилност 
Министарства вањске трговине 
и економских односа Босне и 
Херцеговине, је рекла да је у току 
израда студије о емобилности која 
ће бити корисна за све актере овог 
начина рада, како за потошаче, тако 

Панелисти су се сложили да је аутомобилска индустрија у процесу транзиције, која је иницирана 
интензивним развојем технологије, али и тренутним прописима већине земаља у којима се 

интензивно подстиче масовна употреба хибридних и потпуно електричних програма

ПАНЕЛ 9 Развој инфраструктуре за електромобилност

БАТЕРИЈОМ У БУДУЋНОСТ

Возилом из Мостара до Требиња стигли 
смо у трошку који је износио 1,5 КМ. 
То значи да ми на нашим паркинг 
просторима морамо имати пуњаче 
били то АЦ или ДЦ пуњачи, јер на крају 
морамо стићи на одредиште, каже Јасмин 
Лучкин, пројект менаџер Порше - МРМ

Морамо унапређивати постављање, 
брзину и снагу пуњача, јер нико не жели да 
стоји два сата да се ауто напуни. Знамо 
да се ауто може адаптерима пунити и 
код куће, као мобилни телефон
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за пунионице искључиво за свој обим 
посла. Због тога многи пројекти и 
касне, а наравно питање атрактивне 
локације није изостало.     

Представник двије сестринске 
фирме “Електромонтажа“ из Краљева 
и “Електротехника Јужна Бачка“ из 
Новог Сада, је присутне обавјестио 
да су те фирме ових дана потписале 
велики уговор са мађарском 
компанијом “МГ“ која је један од 
лидера емобилности у Европи, што 
значи да се у емобилности препознаје 
будућност.

- Са партнерима смо развили 
потпуно нов начин пуњења, што ће 
представљати један потпуно нов 
приступ и приступачност, не само 
личним аутомобилима, него и великим 
транспортним фирмама, које користе 
ову технологију. То подразумјева и 
испоручивање уређаја за пуњење за 
градске превозе...и слично - рекао је 
Слободан Милосављевић.   

Миран Межак, директор компаније 
Мегател Словенија је направио 
осврт, на чињеницу да Словенија као 
држава и фирме које раде у домену 
енергетике први у региону препознају 
трендове и на томе профитирају, 
јер имају храбрости да се упуштају у 
свјетска кретања.

 - Ми имамо у фирми 40 високо 
стручних инжењера, нудимо бројна 
рјешења, мислимо на техничко-
технолошка рјешења, програм 
лојалности за електромобилност. 
Ове године је нашој компанији 20 

рођендан. Почели смо као оператер 
фиксне телефоније, а онда смо 
се проширивали, на мобилну 
телефонију, а као нешто логично 
било нам је препознавање великог 
потенцијала електромобилности.  У 
електромобилности начин рада је 
једнак раду у телекомуникацијама. 
Ми у својој фирми имамо своја 
рјешења, али најбитнији је систем 
који стоји иза тога, за билинге, за 

праћење рада, интерна комуникација 
са аутомобилом. Једноставно, 
потребан је стандардизован 
протокол, за све без обзира били то 
ми или конкуренција- наводи Межак.  

Јасмин Лучкин, пројект менаџер 
компаније Порше БиХ - МРМ, 
генералном заступнику Поршеа, VW, 
Аудија мало је пластичније објаснио 
погодности техничких критерија 
електричних возила. 

- Велика већина пуњача 
постављених у БиХ је донација наше 
фирме. Само да вам кажем, ми смо из 

Мостара до Требиња нашим возилом 
стигли у трошку који је износио 1, 5 
КМ. То значи да ми на нашим паркинг 
просторима морамо имати пуњаче 
били то АЦ или ДЦ пуњачи, јер на 
крају морамо стићи на одредиште. 
Због тога морамо унапређивати 
постављање и брзину и снагу 
пуњача, јер нико не жели да стоји два 
сата да се ауто напуни. Знамо да се 
ауто може адаптерима пунити и код 
куће. Као мобилни телефон. Само нам 
треба навика, сигурност и повјерење. 
Наравно ту је и питање домета, развоја 
батерије, али је нама битно да оног 
момента када зауставимо возило, 
можемо допунити то возило. Треба 
нам сам један монофазни прикључак, 
али на много мјеста. То троши струје 
колико гријалица. Али враћам се на 
планирање. Прави пуњач на правом 
мјесту. Ту држава и електропривреде 
морају да допринесу - констатовао је 
Лучкин.  

У закључцима су се сви сложили 
да се цио регион мора прикључити 
трендовима, не само електричних 
возила него комплетном тренду 
декарбонизације. Мора се скратити 
или либерализовати администрација, 
која регулише комуналне дозволе. 
Уз то помоћ државе мора бити јасна 
и транспарентна, управо у виду 
дозвола, питања надлежних електро 
предузећа, локалне самоуправе и у 
виду субвенција државе. 

Игор Гајић

Морам нагласити да је то тек тржиште 
у развоју, али препознали смо то као 
вриједности, по узору на многе европске 
компаније, која би нашој електропривреди 
у скоријој будућности могла бити један 
профитабилан правац. Међутим стање 
је такво да ми тренутно имамо само 72 
регистрована путничка возила у БиХ- 
каже Суада Пенава, ЕПБиХ

23ЕРС | март 2022.



СЕТ 2022

њима је отпочео панел.
Александар Иванковић, представник 

Оптима групе, која обједињује 
Рафинерију нафте Брод, Рафинерију уља 
Модрича и Нестро бензинске пумпе, је 
појаснио да су уобичајене осцилације на 
берзи које се сматрају огромним до сада 
биле када се цијена мијењала за 10-15 
$/t,  односно 1-2 pf/l, а сада су у дану 
осцилације и до 400 $/t.

- Промјене се дешавају у току једног 
дана. Европа набавља 150 милиона 
тона нафте годишње из Русије, а 
тренутно су јако велики ризици ових 
набавки. Ограничења сада настају из 
разлога што велики број учесника у 
ланцу набавке нафте није спреман на 
велике ризике. Тренутна ситуација 
у БиХ је, што се снабдијевања тиче, 
стабилна, а цијене ће зависити од 
цијена на тржишту- истиче Иванковић.  

- Hifa Oil компанија набавља нафту 
из различитих извора и у новонасталој 
ситуацији је комуницирала са 
различитим добављачима да би 

обезбиједила сигурно снабдијевање 
купаца у БиХ.  Имамо различите 
правце снадбијевања, од Плоча, Крка, 
Бара, до континенталних рафинерија. 
Нема мјеста за панику, али има 
потенцијалних ограничења, јер 30% 
нафте за европско тржиште долази из 
Русије- каже Хаџиселимовић.

Он сматра да би се ситуација 
релаксирала ако би се искористила 
могућност набавке робе неевропског 
поријекла, на коју се сада плаћа царина 
од 10%, па је потребно измијенити ову 
регулативу. То би била једноставна 
могућност обезбјеђивања потребних 
количина и стабилизације цијена.    

Аида Харачић из Министарства 
ВТЕО је појаснила да је улога 
Министарства доношење политика и 
мјера и да не регулише цијене нафте и 
нафтних деривата. 

 - Министарство се задњих година 
бавило уређењем регулативе везано 
за квалитет течних нафтних деривата. 
Од 2020. године радна група припрема 

ситуација са нафтним дериватима у 
БиХ и шта можемо надаље очекивати.

С обзиром да су панелисти били и 
представници двије велике компаније, 
које су увозници нафтних деривата, са 

Директива ЕУ предвиђа 
обезбјеђивање залиха на нивоу 
60 дана потрошње или 90 дана 
увоза. Питање је финансијских 
могућности, јер треба издвојити 
значајна средства за складишта 
и за набавку потребних залиха

У наредном  периоду (перспектива 
3-4 мјесеца), обезбиједиће 
се стабилност и континуитет 

у снабдијевању нафтним дериватима 
у Босни и Херцеговини, а цијене ће 
зависити од цијена на берзи. Укидање 
царине од 10% на неевропску робу 
омогућило би набавку нафтних деривата 
са различитих тржишта и прилично 
релаксирало ситуацију, како у погледу 
сигурности, тако и цијена.

До краја 2022. године, неопходно 
је транспоновање Директиве 
2009/119/ЕС у домаће законодавство. 
Обезбјеђивање нафтних резерви је 

процес који захтијева доста времена 
и још више новца. На овом панелу 
понуђени су различити модели за 
обезбјеђивање потребних резерви. 

Модератор овог панела је био 
Милован Бајић, Директор Крајина 
Петрол Бања Лука, а учесници панела 
Аида Харачић из Министарства вањске 
трговине и економских односа БиХ, Зоран 
Савић из Министарства енергетике 
Републике Српске, Весна Крстић из 
Агенције за обавезне резерве нафте 
С. Македоније, Венан Хаџиселимовић 
из компаније Hifa Oil, Александар 
Иванковић из компаније Оптима група, 
Славен Зељко из Оператора терминала 
Федерације БиХ. Покровитељ панела 
TRIGMA GROUP.

Ова тема је последња на програму 
Самита, али је сигурно најактуелнија, 
истакао је модератор. Изложени смо 
свакодневним промјенама. Панел је 
био замишљен да говори о примјени 
Директиве 2009/119/ЕС, али је тренутна 
ситуација на тржишту наметнула и 
потребу да сазнамо каква је тренутна 

Диверсификација ризика је добар 
модел и треба искористити готова 
складишта и различите моделе

Нема мјеста за панику, али има 
потенцијалних ограничења, јер 30% 
нафте за европско тржиште долази из 
Русије- каже Хаџиселимовић

ПАНЕЛ 10 Успостављање обавезних резерви нафте и нафтних деривата у складу са 
Директивом 2009/119/ЕС, сигурност снабдијевања и тржиште нафтних деривата у региону

ИСКУСТВА ГОВОРЕ ДА ЈЕ НАЈБИТНИЈЕ 
ДОБРО ОДАБРАТИ МОДЕЛ

Повољан модел складиштења

Капацитети за складиштење 
у власништву приватних 
компанија у БиХ (Оптима и Хифа) 
су довољни да се складиште 
количине које по Директиви 
треба да се обезбиједе у БиХ 
и компаније су вољне да та 
складишта изнајмљују свима. 
Ово је и повољнији модел. 
С обзиром да су за набавку 
резерви нафтних деривата 
потребна јако велика новчана 
средства (за РС при “нормалном“ 
нивоу цијена прије кризе око 125 
милиона евра), ове приватне 
компаније могу да понуде да се 
укључе и у само обезбјеђивање 
потребних резерви или да се 
примијени модел да велике 
нафтне компаније формирају 
резерве и дају их на приоритетни 
откуп држави. 

Диверсификација ризика је 
добар модел и треба искористити 
готова складишта и различите 
моделе.
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доношење нове Одлуке о квалитету 
течних нафтних горива у БиХ, донесен 
је нацрт и дат је на консултације за 
примједбе и приједлоге. Прихваћено је 
све што се не коси са нашом законском 
регулативом и прописима ЕУ, урађен је 
приједлог овог документа, прикупљена 
су мишљења релевантних тијела и 
након неких техничких исправки, 
документ ће ускоро бити прослијеђен 
Вијећу министара БиХ, на разматрање 
и усвајање- наглашава Харачић. 

Зоран Савић је потврдио да 
је Влада РС дала сагласност на 
преднацрт ове Одлуке.

Славен Зељко је упознао присутне 
да је сврха постојања Оператора 
терминала Федерације БиХ да учествује 
у сигурном снабдијевању тржишта. 
- Оператор је у 100% власништву 
ФБиХ, али у овом тренутку није у пуној 
функцији, да може да реагује. Владе 
су ограничиле маржу, али држава не 
може да амортизује повећање цијена 
код нас- истакао је Зељко. 

- У Босни и Херцеговини формирање 
цијена је слободно, велики је број 
бензинских пумпи, али мала је продаја 
по глави становника, много мања 
него што је то у земљама у окружењу. 
Раст цијена на тржишту апсолутно 
не одговара нафтним компанијама, 
јер се улагања повећавају. Ова 
ситуација се може посматрати као 
хиперинфлација у сектору енергетике, 
па многе од ових компанија неће моћи 
постићи ликвидност. Бруто марже су у 
малопродаји ограничене на 25 pf/l, што 
је на нето нивоу 7-8 pf/l, а с обзиром на 
велики број бензинских пумпи (око 1100 
у БиХ), свако се сналази на свој начин 
да оствари приход- закључује Зељко.

У Сјеверној Македонији су цијене 
регулисане, одређује их Регулаторна 

комисија за енергетику, једанпут 
недјељно, а сада, у новонасталој 
ситуацији, на дневном нивоу, на бази 
берзанских цијена сирове нафте. 

- Сјеверна Македонија је у 
потпуности зависна од увоза нафтних 
деривата, не очекује се нафтна криза, 
али је могућ даљи раст цијена – истакла 
је Весна Крстић.

У другом дијелу панела се говорило 
о примјени Директиве  2009/119/ЕС у 
Босни и Херцеговини.

- У Министарству ВТЕО се од 2016. 
године ушло у процес припреме за 

примјену Директиве, формирана је радна 
група да договори модел формирања 
залиха на нивоу БиХ. Радна група је, 
заједно са консултантом, предложила 
модел за формирање залиха и 
имплементацију у законодавство, 
али је процес заустављен. Рок за 
транспоновање Директиве у домаће 
законодавство је крај 2022. године, али, 
на жалост, по том питању се није много 
напредовало. Надаље, радна група 
мора интензивирати свој рад, постоје 
одређени политички проблеми, али би 
их требало превазићи- сматра Савић. 

- Директива предвиђа 
обезбјеђивање залиха на нивоу 60 
дана потрошње или 90 дана увоза. 
Питање је финансијских могућности, 
јер треба издвојити значајна 
средства за складишта и за набавку 
потребних залиха. У Републици 
Српској нису одређене ове потребне 

количине, Завод за статистику је 
почео експериментално да прикупља 
податке, тако да ће бити врло тешко 
све задатке завршити у задатом року- 
закључио је Савић. 

Искуства из Сјеверне Македоније 
нам говоре да је најтеже изабрати 
модел. Код њих је примијењен 
агенцијски модел и начин 
финансирања путем накнаде, која је 
укључена у цијену нафтних деривата. 
Формирање залиха је процес који 
захтијева одређено вријеме и много 
средстава. Влада С. Македоније 
уредбом одређује цијену накнаде. 
Резерве су обезбијеђене за 54 
дана, а складиште се код приватних 
компанија, којима се плаћа накнада. 
Законска регулатива дозвољава и 
складиштење ван државних граница. 
Влада СМ сада, у новонасталој 
ситуацији, није интервенисала, јер 
залихе не служе за регулисање цијена, 
већ само за случај нафтне кризе.     

У Федерацији БиХ су формирани 
Терминали ФБиХ, а од 2012. године 
имају у власништву  пет (5) терминала 
за складиштење. Међутим, терминали 
нису у функцији, јер су девастирани. 
Уведене су таксе од 1 pf/l на 
малопродајне цијене, формиран је 
Оператор терминала и од прикупљених 
средстава се инвестира у санирање 
складишта. За сада је саниран дио 
складишта у Тузли, капацитета око 
6.000 тона. Инвестициони циклус се 
наставља, а онда ће бити потребно 
набавити нафтне деривате у складу 
са Директивом. У ФБиХ законска 
регулатива предвиђа да ова складишта 
буду искључиво у власништву Владе 
ФБиХ.  

Љиљана Пендо

Рок за транспоновање Директиве у 
домаће законодавство је крај 2022. 
године, али, на жалост, по том питању 
се није много напредовало
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Електропривреда Републике Српске, Град Требиње 
и компанија СЕТ д.о.о. Требиње су по трећи пут 
успјешно организовали Самит енергетике у 

Требињу.  Своје нескривено задовољство и понос, њихови 
први људи, нису скривали нашој новинарској екипи одмах 
по затварању СЕТ-а. 

Лука Петровић, в.д. директора ЕРС: “Да вам кажем 
искрено, овогодишњи Самит енергетике Требиње, ми је 
нешто посебно. Прва година Самита била је у повоју, али 
чак ни корона није пореметила наше планове. Погледајте 
само ко је све ту. Остварили смо замисли за овај самит, 
али наши циљеви су далеко већи. Моја лична жеља је била 
да на једном мјесту окупимо водеће стручњаке из области 
енергетике од Словеније до Сјеверне Македоније. И то смо 
успјели и у већем обиму, него што је било ко очекивао, осим 
нас самих. ЕРС овим, трећим самитом, задаје себи много 
веће циљеве. У будућности желимо да осим земаља које сада 
учествују, привучемо још више стручњака из цијеле Европе, 
што је оствариво. Ово је година највећих инвестиција ЕРС 
у историји. Ми морамо пратити тај тренд, не само пратити 
него бити међу лидерима. СЕТ није више искључиво стручан 
рад, јер ту долазе и пословни партнери, инвеститори и 
сручњаци. На овом мјесту се и склапају послови и договори. 
Сјећам се када су ме разноразни нападали због инвестиција 
у овај требињски Дом културе, али ево показало се шта је 
био циљ. Испред овог Дома био је пијесак. Данас ту имате 
парк, изложбу аутомобила, уређен простор. Па Самит се 
одржава и дјеца се играју на игралиштима. Нема тензија. 
Само добра воља људи који раде у Требињу, Бијељини, 
Бањалуци, Источном Сарајеву, Добоју...ма свих. Требиње 
као домаћин, је показало у шта је израстао наш град, а СЕТ 
је само једна од манифестација које ће овај град угостити. 
Нема потребе да честитам ни ЕРС-у, ни организаторима 

Организатори пуни утисака након завршетка Самита енергетике Требиње 2022.

ТРЕБИЊЕ ДОБИЛО И ТРЕЋИ СЕТ
Требиње као домаћин, је показало у шта је израстао наш град, а СЕТ је само једна од манифестација 
које ће овај град угостити. Нема потребе да честитам ни ЕРС-у, ни организаторима СЕТ-а, ни граду 
Требињу, честитам свим учесницима и домаћинима, јер цијела Република Српска је домаћин ове 

традиционалне манифестације. Не честитам него захваљујем свима, каже Петровић

СЕТ-а, ни граду Требињу, честитам свим учесницима и 
домаћинима, јер цијела Република Српска је домаћин 
ове традиционалне манифестације. Не честитам него 
захваљујем свима. Требиње је битан град на европској мапи. 
Може вам послужити и показатељ, да у марту мјесецу нема 
слободног смјештаја у Требињу, али као добри домаћини и 
путнику намјернику ми ћемо пронаћи смјешај“.

Мирко Ћурић, градоначелник Требиња: “Па као прво 
имам информацију да су сви смјештајни капацитети заузети 
у Требињу што сигурно показује да конгресни туризам има 
будућност овдје. Уз то, веома важно је је што су одавде 
стигле снажне поруке, а ми као одговорна локална заједница 
требамо да пратимо све ове пројекте просторно-планском 
документацијом. Желим да истакнем да стручњаци из ЕРС, 
чије сједиште и јесте у нашем граду, могу да чују стручне 
анализе од колега у региону, а и они имају шта да чују од 
људи из ЕРС и тиме показујемо да само заједно можемо 
да правимо озбиљне резултате, а СЕТ је један од замајаца 
заједничког рада. Требиње као град домаћин је, као и 
увијек, пружило гостопримство, добру домаћу кухињу, лијепо 
вријеме и пријатну атмосферу за пословне сусрете али и 
дружење, па сам сигуран да гости носе незаборавне слике и 
да ће се радо враћати овим и другим поводима“.

Александар Бранковић, директор СЕТ д.о.о. Требиње: У 
самом почетку је СЕТ био замишљен као конференција на којој 
ће се представити најзначајнији пројекти Електропривреде 

Тродневном Самиту енергетике присуствовало је више од 700 
учесника из 10 земаља, презентовано је 80 стручних и научних 
радова, те потписано неколико пословних договора
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Републике Српске и друге двије Електропривреде у БиХ. 
Међутим, он је након прве године постао интернационални 
догађај и данас можемо да се похвалимо да учесници на 
Самит долазе из 11 различитих земаља, а међу учесницима 
налази се на десетине потенцијалних инвеститора који 
долазе са намјером да инвестирају у БиХ и регион. Поносни 
смо на чињеницу да је СЕТ за кратко вријеме уписан у 
календаре многих компанија и институција у регион као 
обавезан догађај који ће посјетити. То нам даје подстрек да 
се и даље развијамо и чинимо све што је у нашој моћи како 
би обезбједили учесницима добре и стручне панеле који ће 
обрађивати најактуелније теме а исто тако обезбједити им 
пословне контакте на којима ће покушати договорити нове 
послове. Наравно да манифестације попут СЕТ дају нову 
ноту развоју туризма у Требињу. СЕТ као догађај мора бити 
организован у мјесту гдје тај локалитет има потенцијал да 
смјести већи број људи и Требиње то има засигурно. Када 

томе додамо већ прољетно мартовско сунце и љепоту града 
Требиња добијемо одговор од свих учесника Самита да ће се 
поново вратити у Требиње. Ми се као организатори трудимо 
да организацијом СЕТ допринесемо попуњавању смјештајних 
капацитета у вријеме када сезона туризма није почела и 
надамо се да у томе успијевамо и да на неки свој начин 
помажемо у повећању туристичке понуде Требиња нарочито 
у области конгресног туризма. Наравно да се са развојем овог 
догађаја и других сличних који ће се организовати у Требињу 
долази до потребе изградње савременог конгресног центра и 
већ су идеје по том питању изнесене. 

Циљ организације СЕТ је јасан. Постати најзначајнији, 
најпосјећенији и најорганизованији догађај оваквог типа 
у Југоисточној Европи који ће једном годишње окупљати 
најзначајније факторе и чиниоце у области енергетике и који 
ће на СЕТ договарати реализацију нових пројеката у области 
ОИЕ. Такође, као организатори вољели бисмо да се овај 
тренд раста СЕТ настави и у будућности. 

Стабилни извори енергије у Српској  

Лука Петровић је по завршетку СЕТ-а, на 
конференцији за медије, истакао задовољство 
садржајем Самита. Подсјетио је да је овај скуп 
замишљен првенствено као стручно научни и додао 
да је ове године имао и пословни карактер.  

Донесени су закључци који ће бити упућени 
надлежним институцијама како би се донијеле мјере 
за транзицију у енергетици. Како је навео генерални 
директор "Електропривреде РС" Лука Петровић, за тај 
процес земље региона углавном имају знање, али је 
за тај процес потребно додатно образовање кадрова. 

- БиХ има проблем легислативе, Република 
Српска усвојила је закон о енергетици и гасу, док се 
исти очекује из Федерације. Проблем за енергетику 
БиХ јесте неорганизовано тржиште електричне 
енергије и немогућност пласирања на тржиште и зато 
нам је потребна легислатива, чекамо законодавце - 
истакао је Петровић.

Енергетска криза приморала је бројне свјетске 
компаније да одустану од првобитно донесених 
стратешких докумената, па ће резови у транзицији 
бити болни, што је уједно и шанса и ризик.

- Српска има стабилне изворе енергије, неће 
одустати од инвестиционих пројеката и отворена је 
за сарадњу са системима у окружењу. Енергетска 
криза на територији Европе је заљуљала многе 
компаније и многе буџете држава, а није мимоишла 
ни нас на Балкану - рекао је Петровић и додао да ће 
израдити нове пословне моделе за функционисање 
енергетских компанија.

Сјећам се када су ме разноразни нападали због инвестиција у овај 
требињски Дом културе, али ево показало се шта је био циљ. 
Испред овог Дома био је пијесак. Данас ту имате парк, изложбу 
аутомобила, уређен простор. Па Самит се одржава и дјеца се 
играју на игралиштима, наглашава Петровић
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ово што је ЕРС и СЕТ урадио до сада, 
а видим да још има простора за развој. 
Да се мало нашалим, изгледа да ће 
ће Требињу требати већа дворана, 
посебно за конгресни туризам, јер 
простора има, а по посјећености 
панела и презентација, сигуран сам да 
ће се капацитети проширивати“. 

Артур Лорковски, директор 
Секретаријата енергетске заједнице 
Европске уније: “СЕТ је израстао у 
један посебан догађај. Драго ми је због 
тога. Јер је присутно много стручњака 
из различитих области енергетике и 
што је посебно битно из различитих 
региона. Увидио сам да је у питању 
и велика воља свих учесника, за 
једним енергетским обједињавањем 
и заједничким наступом на тржишту. 
Радостан сам због размјене искустава 
на овом нивоу. Ових дана се у Требињу 
одвијају и пословни разговори. СЕТ је 
проширен и питањем гасне и нафтне 
енергије, електричних возила и сигуран 
сам да ће у будућности СЕТ и ЕРС као 
организатори имати још простора за 
проширивање. Јединствен догађај, 
јединствени домаћини, организација. 
Све је на веома високом нивоу“. 

Зоран Маневски, замјеник министра 
економије Сјеверне Македоније: 
“Почаствован сам што учествујем на 
овом скупу. Сјеверна Македонија је 
направила велике помаке у области 
енергетике и посебно обновљиве 
енергије, али без оваквих скупова и 
регионалне сарадње нико од нас не би 
могао опстајати појединачно. Имамо 
амбициозне планове инвестиције, али 
без оваквих скупова не би могли да 
пласирамо своје идеје, инвестиције и 

РС је доказала да може да буде центар, 
једног великог догађаја, а у будућности 
још много таквих дешавања. Град 
Требиње се показао као град који 
је израстао у диван, уређен центар 
дешавања, а мислим да ће и много 
других градова кренути тим примјером, 
вођени адекватним руководством- 
каже Кошарац.

Поред Кошарца о овогодишњем 
Самиту су своје импресије дали још 
неки од гостију СЕТ-а.

Петар Ђокић, министар енергетике 
у Влади Рапублике Српске: “Увијек се 
радујем, сваком покушају унапређења 
односа између заједничких интересних 
група, јединица или држава. СЕТ 
представља управо тај однос, али СЕТ је 

прерастао у институцију, која сада није 
искључиво базирана на енергетским 
односима, него и на пословним, 
међународним и међуљудским. 
Град Требиње се показао као један 
од европских центара енергетике, 
туризма и гостопримства. Ово је само 
један од показатеља да Република 
Српска није само мали ентитет на 
европској мапи. Показало се да је РС 
велики фактор у многим областима и да 
равноправно са европским земљама 
стоји на мапи енергетике, туризма, 
развоја, бизниса.... Поносан сам на 

Самит енергетике је заиста 
израстао у велики енергетско-
пословни догађај. Осјетила 

се потреба, стручњака, пословних 
људи, људи који нису уско везани за 
енергетику, да се нађу на одређеном 
мјесту у одређено вријеме. Без 
много “празних“ разговора и без 
уобичајене куртоазије, на СЕТ-у су 
се размјењивала мишљења, ставови 
и пословни приједлози “очи у очи“. 
Вријеме за забаву је било вријеме 
за опуштање. СЕТ је представљао 
посао, размјену мишљења, стручност 
и најважније питање регионалног и 
уједињеног тржишта.     

То је управо рекао и Сташа 
Кошарац, министар спољне трговине 
и економских односа БиХ: - Можда сам 
био мало скептичан прве године, али 
ово је прерасло у велики регионални 
догађај са тенденцијом да се проширује 
на, прије свега тржиште Југоисточне 
Европе, па још на цијелу Европску 
унију. Сви мораји бити свјесни, да РС 
и БиХ представљају битан фактор у 
енергетском сектору, а СЕТ је један од 
начина да то и докажемо. Битно је да 
овдје нису долазили неки референти, 
не желећи да потцјењујем некога, овога 
пута ту су се нашли стварни доносиоци 
одлука, да се тако изразим. Од Србије, 
Словеније, Хрватске, С. Македоније, 
Федерације БиХ, Републике Српске, 
Црне Горе, Словачке....И сви су 
изразили задовољство, постигнуто је 
много договора, а многи преговори 
су започети. И поликтике је било 
најмање. Свјестан сам да се данас 
много тога користи у политичке сврхе, 
али ово је догађај који никоме није 
дозволио да се злоупотријеби. Ово је 
енергетско-економски самит и сама 

СЕТ представљао посао, 
размјену мишљења, стручност и 
најважније питање регионалног 
и уједињеног тржишта. Без 
много “празних“ разговора 
и без уобичајене куртоазије, 
на СЕТ-у су размјењивана 
мишљења, ставови и пословни 
приједлози “очи у очи“, чиме је 
прерастао у велики регионални 
догађај са тенденцијом да 
се проширује на, прије свега 
тржиште Југоисточне Европе, 
па још на цијелу Европску унију

Велики регионални, енергетски догађај никога није оставио равнодушним

СЕТ, КОРАК ПА ДВОКОРАК

Оно што ми се посебно свидјело је  
што се СЕТ није ограничио искључиво 
на електроенергетску област, него је 
проширио панеле и на нафтне и гасне 
енергенте, каже Бајић
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планове на регионалном нивоу. Зато 
ми је драго да дођем у Требиње, на овај 
сајам енергетике и драго ми је да видим 
и особе из других бранши енергетике. 
Овај сајам расте и сигуран сам још ће 
расти, а граду Требињу као домаћину 
желим да захвалим на добродошлици и 
знам сигурно да ћемо ту добродошлицу 
узвратити, првом приликом“. 

Милован Бајић, директор Крајина 
Петрола Бања Лука: “Редован сам 
на СЕТ-у, да тако кажем, али оно што 
ми се ове године посебно свидјело 
је проширивање енргетских тема, 
велики број компетентних људи у 
својим областима, а посебно што се 
СЕТ није ограничио искључиво на 
електроенергетску област, него је 
проширио панеле и на нафтне и гасне 
енергенте,а видим да је тенденција 
да се и иде још много даље. Простора 
за напредак има, али за ово кратко 
вријеме, јер ово је трећи СЕТ види 
се већ огроман помак. Ово је постао 
регионални догађај и сигуран сам 
у даљи напредак. Уосталом град 
Требиње као домаћин је предиван. 
Уређен, организован, па и посао и 
панели ти дођу лакши. Хвала за све. 
Поздрав организаторима, Требињу, 

али и мојој фирми Крајина Петрол, јер 
само заједно можемо да напредујемо“.

Драган Станковић, в. д. директор 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне односе РС: “Иако 
овај догађај није директно везан за 
послове које ми обављамо у нашој 
институцији, тачније РУГИП-у, сматрам 
ово веома значајним скупом. Прије 
свега што се тиче имовинско-правних 
односа, морамо бити припремљени за 
брзе реакције, нарочито код обновљиве 
енергије, која се све више потенцира, 
затим и код нових пројеката, јер ЕРС 
инвестира више него икада и ми 
не желимо, нити ћу то дозволити да 
неки велики пројекти застану због 
бирократије. Један дан застоја у 
бирократији, можда неком инвеститору 
значи милион конвертибилних марака, 
а то је оно што РУГИП, бар што се 
тиче нашег дијела посла никада неће 
дозволити. И због тога морамо бити у 
току свих трендова и догађаја и због тога 
су наши представници овдје у Требињу. 
Са друге стране желим да захвалим 
граду Требињу, ЕРС и организаторима 
СЕТ-а, на сјајном пријему, организацији 
и морам примјетити, Требиње из 
године у годину изгледа све љепше, 

организованије и пословно и визуелно. 
Мислим да је осим туризма, као туризма, 
овдје велики простор и за конгресни 
туризам. Па сама чињеница, за коју сам 
чуо, да у Требињу нема слободна соба и 
то почетком марта, све говори“. 

Александар Иванковић, комерцијални 
директор Оптима групе: “Први пут стичем 
утисак да је енергетски самит организован 
на нашим просторима достигао ниво 
водећих међународних конференција 

и то ме чини поносним. На панелима 
се водила конструктивна дискусија, 
правих експерата и опонената, која је 
разултирала укључивањем публике и 
доласком до озбиљних закључака. Јако 
динамично и исто тако интересантно. 
Самит прати одлична техничка 
опремљеност, Требиње је прелијеп 
град и тај амбијент доприноси општем 
расположењу учесника, а посјећеност 
панела и активно учешће публике 
на панелима заокружује квалитет 
самита. Раније сам имао прилику да 
учествујем на самитима у Русији, УК 
и другим ЕУ земљама и да дам изјаве 
за националне телевизије Русије, 
Кине, Турске, др. Али опет, енергетски 
самит у Требињу је на мене оставио 
посебан утисак, јер сам се увјерио 
да је наше друштво у могућности да 
изнесе конструктивне дискусије и 
организује самите на изузетно високом 
међународном квалитетном нивоу. 
Честитам на томе и организаторима и 
учесницима“.

Марин Зовко, члан Управе 
Плинакро: “С великим задовољством 
судјеловао сам на међународном 
енергетском скупу СЕТ 2022., скупу 
који обрађује актуелну енергетску 
тематику земаља у окружењу те 
окупља велики број енергетских 
стручњака. Осим детаљног стручног 
и знанственог увида у релевантне 
теме из подручја енергетике, овај скуп 
одлично је мјесто сусрета и стварања 
контаката између кључних судионика. 
Изражавам и посебно задовољство 
обрађеним темама на панелу које 
су у духу актуелне ситуације раста 
цијена енергената и размишљања о 
диверсификацији добавних праваца 
чиме свакако доприносимо додатној 
ликвидности и стабилизацији тржишта 
у регији. Честитам организаторима 
на успјешној организацији скупа, уз 
поруку - видимо се и идуће године“. 

Игор Гајић

Увидио сам да је у питању велика воља 
свих учесника, за једним енергетским 
обједињавањем и заједничким наступом 
на тржишту, истиче Лорковски
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