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The Paris Agreement, agreed in December 2015 marked the
beginning of a new era: an era in which there’s a growing
worldwide consensus that fossil fuels such as coal, oil and gas
need to be left in the ground; an era in which our economy
needs to be transformed so as to achieve net zero emissions
in the second half of this century. The base for such a deeply
decarbonised economy is an energy system 100% powered
by renewable energy sources.
We have seen that such an energy system is attainable: Portugal has, for instance, managed to run fully on renewable
power for days in the end of 2016, while a small country
like Costa Rica managed to do the same for months! Seven
European countries already stopped using coal, while several more European countries have committed to a full coal
phase-out up to 2025. China announced it will drop over 100
planned coal power plants, while scaling up its investments
in renewable energy. The steps towards a 100% renewables-based system are indeed happening across the world,
and are not limited to rich and big countries.
With its diverse geographical characteristics, offering numerous sunny days in the summer and strong winds in the winter, as well as fertile lands and powerful rivers all year round

– many suspect that Serbia is one of the countries that has
sufficient potential to do the same.
Studies such as the one before you, are here to show that
this is actually possible. Despite the limitations of data and
methodology used – on which authors are truly honest and
humble – the report succeeds in its purpose, which is to
spark a frank debate in society at large. Its highest value undoubtedly is that it empowers students and young people to
express what kind of future they see for their country. It is
very encouraging to see that there is no space for fossil fuels
in such a future!
We hope the readers will find the study provocative and
inspirational. We are looking forward to seeing the continuation of this research, further exploring the untapped
energy efficiency potential as well as the role of regional
cooperation, a key ingredient of an energy system based on
renewables.
Dragana Mileusnić
Energy Policy Coordinator for Southeast Europe
Climate Action Network Europe, Brussels

претпоставља да ћемо их отприлике преполовити средином, а достићи нула нето емисије у другој половини овог
века. Треба бити јасно да останак и најмањих позитивних
нето емисија значи да проблем није решен већ само да
смо лош сценарио одложили за доглено време. Свет у
коме су емисије једнаке нули, је свет у коме је ветро парк
уобичајан призор током путовања, свет у коме су соларни
панели на крововима и електрични аутомобили на улицама део свакодневице, а не неке научно-фантастичне
сценографије. Што је пред нама више идеја, предлога и
планова, како да свет у коме живимо постане управо овакав, то ће транзиција ка њему бити лакша и ефикаснија, а
управо је овај документ допринос том процесу. Одлагање
процеса трансформације, отвориће само простор за брзоплета и непотпуна решења која би њу потенцијано могла
и компромитовати. Други важан аспект овог документа
је чињеница да су у његовој изради суштински допринос
дали млади људи, студенти. Са једне стране, млади углавном нису оптерећени устаљеним ставовима, а за овако
несвакидашње промене ово можда може бити предност
а не ограничење. Са друге стране управо су млати ти који
ће бити сведоци пуне трансформације света у коме живе.
Следећи корак је да не меримо више само пораст температуре и штете проузроковане експтремним временским и климатском аномалијама, него и пораст у количини
енергије која је произведена из извора чије су емисије
једнаке нули.
др Владимир Ђурђевић
Институт за метеорологију,
Физички факултет, Београд
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Прва асоцијација на Париски споразум вероватно је број
2. Више од 190 земаља света децембра 2015. године прихватило је овим споразумом да одступање средње глобалне температуре у односу на пре-индустриске врености
треба да остане значајно испод 2 °C, уколико желимо да
избегнемо неприхватљиво велике промене у климатском
систему Земље, које су директна претња даљем развоју
глобалног друштва. Чак штавише споразум позива да се
уложе додатни напори како би се ова граница спустила
на 1,5 °C. У новембру 2016. године су стекли се услови да
споразум ступи на снагу, за многе изненађујуће брзом ратификацијом споразума од стране многих земља, тако да
га је до данас ратификовало 125 од 197 чланица Оквирне
конвенције Уједињених нација о промени климе. Овакав
развој ситуације заиста оставља простора за оптимизам,
посебно знајући да претходни преговори о решавању
овог проблема нису били посебно успешни. Међутим у
одговору на питање шта је заиста потребно да се уради
да би циљ од 2 °C био остварен, лежи прави изазов за
успешну реализацију овог споразума. Осмотрени пораст
средње глобалне температуре, који са собом носи и низ
других драматичних промена унутар климатског система у директној је вези са антропогеним емисијама гасова стаклене баште, на првом месту услед сагоревања
угља, нафте и гаса. Уколико емисије остану на нивоу од
последњих неколико година, до преласка границе Париског споразума остало нам је вероватно мање времена
него што је међународној заједници било потребно да
од првог састанка који је одржан 1995. године дође до
тренутног споразума. Тако останак испод границе од 2 °C
уствари значи драстичну и брзу редукцију емисија, која

5

ПРЕДГОВОР

СРБИЈА БЕЗ ФОСИЛНИХ ГОРИВА: АЛТЕРНАТИВНИ INDC

6

УВОД
Публикација која је пред Вама настала је као резултат
рада групе младих истраживача и климатских активиста
из организације Један степен Србија, у оквиру пројекта
Алтернативни допринос Републике Србије глобалној
борби против климатских промена – Угљенично неутрална Србија до 2050. године.
„Наше владе су стајале беспомоћне две деценије док се климатска криза из проблема ’наших
унука’ претварала у проблем који ’лупа на врата’”.
– Наоми Клајн [1]
Глобални климатски преговори у оквиру Оквирне конвенције Уједињених нација о климатским променама
(UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate
Change) више су пута западали у ћорсокак, не успевајући
да допринесу испуњењу основног циља Конвенције – „стабилизацији концентрација гасова стаклене баште у атмосфери на нивоу који би спречавао опасне антропогене утицаје на климатски систем” [2]. Уместо да се концентрација
гасова стаклене баште (Greenhouse gases  GHG) стабилизује, она је за 40% (угљен-диоксид), 150% (метан) и 20%
(оксиди азота) већа од концентрације пре индустријске
револуције (средина XVIII века). Концентрација GHG у атмосфери највећа је у последњих 800.000 година. [3]
Уочене последице повећања концентрације GHG и климатских промена су: повећање глобалне просечне температуре (+0,85°CI у односу на почетак метеоролошких
мерења – 1880. године), промена у систему падавина, загревање и смањење pH вредности (ацидификација) океана, топљење ледника и подизање нивоа мора. Наставак
емитовања GHG изазваће даље загревање и промене у
свим деловима климатског система. [3] Уколико не буду
примењене мере ублажавања (смањења емисије), може
се очекивати пораст просечне температуре за 3,7°C до
4,8°C до краја овог века. [6] Могућности прилагођавања
на свет топлији за 4°С биће веома ограничене. [7]
Да би се глобално загревање ограничило на 2°C, неопходно је да се акумулирана количина емитованог угљеника
I

2015. година је била најтоплија од када се врше метеоролошка
мерења. Била је топлија за 1°C у односу на крај XIX века. [4] 2016.
година ће највероватније оборити овај рекорд. [5]

ограничи на 1.000 милијарди тона угљеника (C). Свет је до
сада потрошио 52% угљеничног буџета. Ако се буде емитовало као до сада, угљенични буџет ће бити пробијен
већ 2045. године. [8]
На 17. конференцији страна потписница UNFCCC (Conference of Parties  COP), у Дурбану 2011. године, започета
је глобална иницијатива за доношење климатског споразума за период после 2020. године, који ће имати правну
снагу и бити примењив на све државе. Са COP 19 у Варшави државе су позване да израде своје намераване националне доприносе (Intended Nationally Determined Contributions  INDC) како би представиле своје доприносе
глобалном споразуму и тако се припремиле за COP 21 у
Паризу, историјску прилику да се постигне договор којим
ће се спасити планета.
Имајући у виду вишедеценијске неуспехе, многима је
било јасно да владе неће поднети амбициозне и правичне INDC-ијеве. Наравно, у нашем случају био је битан
предлог INDC-ија који ће поднети Влада Републике Србије у име својих грађана. У фебруару 2015. године Један
степен Србија започела је рад на развоју алтернативног
INDC-ија, са намером да изради предлог амбициозног
доприноса и правичне акције коју Србија мора да предузме у глобалној борби против климатских промена.
INDC-ијеви које су, пре почетка COP 21, поднеле скоро све
државе света, укључујући и Србију, често су били предмет
похвале политичара. Међутим, INDC-ијеви нису издржали тест научника. У Париском споразуму, који је поносно
закључен 12. децембра 2015. године, препознаје се неусаглашеност између амбиција држава за смањење емисије исказаних у њиховим INDC-ијевима и захтева које
постављају закони природе, а који се односе на количину CO2 које атмосфера може да прими пре него што се
неповратно загреје и угрози опстанак живота на планети,
укључујући и људску цивилизацију. Државе су се у Паризу
договориле да до 2018. године спроведу преиспитивање
својих INDC-ијева како би се процењена глобална емисија
од 55 гигатона CO2 у 2030. години смањила на потребних
40 гигатона CO2, што обезбеђује ограничење глобалног

Један степен Србија развија алтернативни INDC за Србију за потребе отварања националног дијалога како
би се друштво припремило за глобално преиспитивање
INDC-ијева. Након завршетка истраживања, резултати ће
бити представљени заинтересованим странама, пре свега
грађанима, организацијама цивилног друштва, пословној
заједници и представницима Владе.
Имајући у виду да око 65% глобалне емисије GHG чини
емисија CO2 при сагоревању фосилних горива [6], промене у начину на који производимо и трошимо енергију
биће кључни за ублажавање климатских промена. Баш
из тог разлога Један степен Србија је пројекат развоја
алтернативног INDC-ија започео истраживањем о транзицији на обновљиве изворе енергије.
Фосилна горива садрже или чист угљеник (угаљ) или
угљоводонике (нафта и гас). При сагоревању (реакција са
кисеоником) осим енергије, ствара се CO2 који одлази у
атмосферу. Угљен-диоксид, као гас са ефектом стаклене
баште, има способност да задржава топлоту. Више CO2 у
атмосфери значи више заробљене топлоте, а то доводи
до загревања атмосфере.
Обновљиви извори енергије не сагоревају угљоводонике
и не емитују CO2II и као такви су једно од решења климатске кризе.
Имајући у виду да Србија 82% својих енергетских потреба
задовољава сагоревањем фосилних горива [10], јасно је
II

При сагоревању биогаса и биомасе се емитује CO2, али само онај
који је органска материја која се користи за производњу тих
горива већ апсорбовала током свог раста. Због тога је фактор
емисије биогаса и биомасе  нула.

1. Србија наставља да производи енергију сагоревањем
фосилних горива, загађење се повећава, квалитет
ваздуха опада, увећавају се здравствени трошкови, а
држава је изолована из глобалне транзиције на нискоугљеничну економију.
2. У жељи да након неког времена у блиској будућности
ипак ухватимо корак са светом, прикључујемо се глобалној транзицији и обустављамо изградњу и обнову термоелектрана, оне постају „насукана средства”
(stranded assets), а новац и време уложени у њих неповратно изгубљени.
Ниједан од ова два сценарија није добар. Због тога што
је проблем деценијама олако схватан, свет је и дошао у
ситуацију да има само једну прилику да донесе исправну
одлуку.
Из тог разлога је у нашем истраживању разматран трећи
пут – транзиција на 100% обновљиве изворе енергије.
Истраживање обухвата процену потенцијала обновљивих извора енергије и разматра сценарио масовне инсталације постројења за производњу чисте и обновљиве
енергије. Финансијска ограничења нису постављана из
простог разлога што верујемо да опстанак људске врсте и
цивилизације, и живота на планети, нема цену. Због тога
нису разматрани ни политички аспекти транзиције. Једино ограничење у процени потенцијала јесте постојање
одређене технологије. Нисмо узимали у обзир футуристичка, а још увек некомерцијалозована, решења на којима раде истраживачки тимови у лабораторијама широм
света већ само технологију која се до сада доказала и већ
постоји на тржишту.
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Са елементима попут правно обавезујућег текста заснованог на научним истинама, а не политичким мишљењима,
који је примењив на све, те финансијским механизмом за
помоћ неразвијеном делу света и захтевима за транспарентност, Париски споразум је политичка прекретница
у деценијским напорима да се спасе климатски систем.
Међутим, без побољшања INDC-ијева, те стварне и одлучне акције на смањењу емисије и то пре 2020. године, тај
споразум ће остати само мртво слово на папиру.

зашто у нашој земљи постоји мишљење да је прелазак на
100% обновљиве изворе енергије недостижан.
„Увек изгледа немогуће док се то не уради.” –
Нелсон Мандела (1918–2013)
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до
2025. године са пројекцијама до 2030. године [11] не препознаје потенцијал обновљивих извора енергије који Србија има и на тај начин угрожава будућност земље сугеришући наставак трошења фосилних горива и то најгорег
од свих – лигнита. Одлуке о развоју енергетског сектора
које ће бити донете у наредних неколико година одредиће будућност Србије до средине овог века. Последице
даљег улагања у термоелектране, а што се предлаже у
стратегији енергетике, могу се описати једним од следећа
два сценарија:
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загревања на 2°C. Треба имати у виду да су Париским
споразумом државе успоставиле још оштрију границу за
глобално загревање од 1,5°C. То ће захтевати драстичнија
смањења емисије и коначну нето нулту емисију у другој
половини овог века. [9]

Резултати нашег истраживања показују да Србија има потенцијал да целокупну потребну енергију добија из обновљивих извора, и то пре свега биомасе, сунца и ветра.
Због оправданих контроверзи које изазивају, нуклеарна
енергија као ни проширење постојећих хидроенергетских
капацитета нусу разматрани.

СРБИЈА БЕЗ ФОСИЛНИХ ГОРИВА: АЛТЕРНАТИВНИ INDC

8

Транзиција у свету је већ почела. Обновљиви извори чине
77% свих енергетских капацитета који су инсталирани у
Европској унији 2015. године [12]. У обновљиве изворе је
2015. године у свету уложено 286 млрд. USD [13].
Иако нису постављана финансијска ограничења, у истраживању се разматрају и трошкови транзиције на 100%
обновљиве изворе енергије. Они нису мали, али су мањи
од стварних трошкова фосилних горива. Сагоревањем
фосилних горива, осим CO2, настаје и велики број отровних и канцерогених материја које угрожавају здравље
становништва и стварају огромне здравствене трошкове.
Термоелектране осим електричне енергије производе
и огромне здравствене трошкове, који су процењени на
чак четири милијарде евра годишње у Србији. Две термоцентрале у Србији су међу три највећа извора емисије
сумпор-диоксида у Европи [14]. Уколико се томе додају и
загађења из других сектора, закључује се да чак трећина
нашег БДП-а одлази на плаћање трошкова загађеног ваздуха [15].
Примена обновљивих извора енергије не изазива загађења ваздуха, а самим тим ни здравствене проблеме.
Надамо се да ће ова публикација допринети Вашем разумевању предности примене обновљивих извора енергије
у односу на конвенционалне изворе попут нафте, гаса и
угља и омогућити Вам да се припремите за национални
дијалог о томе какав енергетски сектор и какву климу
желимо. Успостављање националног дијалога није само
жеља организације Један степен Србија већ очигледна
потреба. Израда националне климатске стратегије је у
току. Сви чланови друштва су угрожени климатским променама и сви треба да учествују у изради националне
стратегије за борбу против климатских промена као и у
њеној имплементацији.
Желимо да ово истраживање подстакне дискусију у нашем друштву о неопходности транзиције на нискоугљеничну енергију, пре свега као допринос борби против
глобалних климатских промена и локалног загађења
ваздуха. Ова публикација не представља завршетак нашег рада. Позивамо Вас да нам доставите мишљење,

коментаре у вези са резултатима и предлоге који могу
да допринесу дефинисању правца за наставак истраживања. Ову публикацију не треба посматрати као коначно
истраживање потенцијала обновљивих извора енергије у
Србији. Наш тим је уз примену одређене методологије и
одређених претпоставки дошао до једног решења. Други
истраживачи могу да дођу до другачијих резултата. Ту се
отвара простор за дијалог, а то је оно што је важан циљ
нашег пројекта.
Осим овог нашег истраживања предлажемо Вам да се
упознате са радом фондације SEE Change Net и њиховим SEE 2050 Carbon Calculator-ом који представља један
од сценарија драматичних променa како ће се енергија
производити и трошити у нашем региону [16]. Такође,
значајан научно-истраживачки рад на откривању сценарија транзиције на обновљиве изворе енергије спроводи
тим професора Марка З. Џејкобсона (Mark Z. Jacobson) са
Универзитета Стенфорд. У оквиру The Solution Project-а,
Џејкобсон је израдио мапе пута за транзицију на 100% обновљиве изворе енергије за 139 држава међу којима је и
Србија [17].
Искористићемо ову прилику да Вас позовемо да нам се
придружите у промоцији нискоугљеничне и чисте обновљиве енергије.

Један степен Србија
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INDC – основе концепта
Шта је INDC?
У току припрема за COP 21 у Паризу државе су се споразумеле да секретаријату UNFCCC доставе своје намераване националне доприносе глобалној климатсој акцији.
Oвa врстa нaмeрaвaнe aктивнoсти сe нaзивa Intended
Nationally Determined Contribution (INDC).

Пoступaк припрeмe INDC
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Пoступaк припрeмe INDC кoмбинуje eлeмeнтe двa
приступa:
▶ oдoздo нa гoрe: држaвe прeдстaвљajу свoje дoпринoсe
у кoнтeксту нaциoнaлних приoритeтa, услoвa и кaпaцитeтa; и
▶ oдoзгo нa дoлe: држaвe зajeднички пoкушaвajу дa
смaњe глoбaлну eмисиjу кaкo би сe пoрaст глoбaлнe
прoсeчнe тeмпeрaтурe oгрaничиo нa 2°C спрeчaвajући
нajгoрe пoслeдицe климaтских прoмeнa.
У свojим INDC-oвимa држaвe прeдлажу кoрaкe зa смaњeњe
eмисиje кoje ћe прeдузeти. Oнe мoгу и дa прeдлaжу другe
тeмe кao штo je aдпaтaциja нa утицaje климaтских прoмeнa,
пoдршкa кoja им je нeoпхoднa или кojу мoгу дa пружe.

Штa je дoбaр INDC?
INDC je пoрукa свeту дa oдрeђeнa држaвa жeли дa урaди свoj дeo у бoрби прoтив климaтских прoмeнa и умaњи
будућe ризикe. Држaвe трeбa дa спрoвeду eфикaсaн и
трaнспaрeнтaн пoступaк припрeмe INDC-a кaкo би изгрaдилe пoвeрeњe и oдгoвoрнoст сa дoмaћим и мeђунaрoдним зaинтeрeсoвaним стрaнaмa.
Дoбaр INDC трeбa дa будe:
 aмбициoзaн дoпринoс кojи вoди кa трaнсфoрмaциjи
угљeничнo-интeнзивних сeктoрa и индустриje;
 трaнспaрeнтaн кaкo би сe њeгoвa aмбициoзнoст мoглa
прeиспитaти; и
 прaвичaн тaкo дa свaкa држaвa урaди свoj дeo у бoрби
прoтив климaтских прoмeнa.

INDC гoвoри o тoмe кaкo je држaвa интeгрисaлa климaтскe прoмeнe у oстaлe нaциoнaлнe приoритeтe кao штo су
oдрживи рaзвoj или смaњeњe сирoмaштвa. INDC шaљe
сигнaлe привaтнoм сeктoру кaкo дa дoпринeсe oвим
нaпoримa.
Вaжнo je дa INDC будe jaснo прeдстaвљeн дoмaћим и
мeђунaрoдним зaинтeрeсoвaним стрaнaмa кaкo би oнe
мoглe дa нaслутe кaкo ћe oвe aкциje дoпринeти глoбaлнoм смaњeњу eмисиje.

Штa знaчи „aмбициoзнo” у кoнтeксту
климaтских прoмeнa?
Кoнaчaн циљ UNFCCC-a je стaбилизaциja кoнцeнтрaциje
гaсoвa сa eфeктoм стaклeнe бaштe у aтмoсфeри нa „нивo кojи
ћe спрeчити oпaснe, људскe утицaje нa климaтски систeм”.
У нaучним и пoлитичким кругoвимa влaдa увeрeњe дa
зa избeгaвaњe oпaсних пoслeдицa климaтских прoмeнa
глoбaлнo зaгрeвaњe мoрa бити зaустaвљeнo нa 2°C изнaд
тeмпeрaтурe кoja je влaдaлa прe индустриjскe рeвoлуциje.
У климaтским прeгoвoримa рeч „aмбициoзнo” сe oднoси
нa кoлeктивну жeљу држaвa, искaзaну крoз дoмaћe aктивнoсти и мeђунaрoднe инициjaтивe, зa смaњeњeм глoбaлнe eмисиje гaсoвa сa eфeктoм стaклeнe бaштe дoвoљнo дa
сe испуни циљ oд 2°C.

Штa знaчи „прaвичнo” у кoнтeксту
климaтских прoмeнa?
UNFCCC вeзуje рeч „прaвичнoст” зa кoнцeпт „зajeдничкe,
aли рaзличитe oдгoвoрнoсти и oдгoвaрajућих мoгућнoсти”
(CBDR-RC, common but differentiated responsibilities and
respective capabilities).
Пoстojи мнoгo лeгитимних мишљeњa штa прaвичнoст знaчи у кoнтeксту UNFCCC прeдстaвљajући дубoкo
нeслaгaњe oкo рaспoдeлe oптeрeћeњa и приликa у
глoбaлнoj трaнзициjи кa нискo-угљeничнoм рaзвojу. Нeкe
држaвe стaвљajу aкцeнaт нa „oдгoвoрнoст” мислeћи нa
држaвe кoje су у прoшлoсти нeмилицe eмитoвaлe GHG у

прoцeсу eкoнoмскoг рaзвoja. Другe држaвe сe фoкусирajу нa рeч „мoгућнoсти” мислeћи нa свoje финaнсиjскe и
тeхнoлoшкe рeсурсe зa смaњeњe eмисиje или пoдршку
истрaживaњимa прилaгoђaвaњa.
Дo сaдa je рaзмaтрaнo нeкoликo oпциja зa дeфинисaњe
„рaзличитoсти” укључуjући истoриjску oдгoвoрнoст, нивo
eкoнoмскoг рaзвoja, и рaњивoст и пoтрeбe.
Сaдaшњи приступ рeшaвaњу питaњa прaвичнoсти сe
прeтвoриo у бoрбу измeђу држaвa кoje нe жeлe дa
нaпрaвe вeћa oбeћaњa пoвoдoм рeшaвaњa климaтских
прoмeнa бeз гaрaнциja дa ћe и oстaли тo истo урaдити.

свaких пeт гoдинa. Oвo дaje прилику дa сe плaнoви зa
бoрбу прoтив климaтских прoмeнa aжурирajу у склaду
сa трeнутним стaњeм нaукe и рaзвojeм тeхнoлoгиje. Oбнoвљиви извoри eнeргиje ћe сигурнo бити свe jeфтиниjи
у будућнoсти и држaвe ћe мoћи свe вишe дa сe oслaњajу
нa њих.
Држaвe ћe бити пoд вeликим притискoм штo цивилнoг
штo пoслoвнoг сeктoрa, пa и других држaвa, дa пoкaжу
aмбициoзнoст и дa свoje INDC-иjeвe усклaдe сa глoбaлним циљeвимa бoрбe прoтив климaтских прoмeнa.

Читaву ствaр oкo oдрeђивaњa кoнцeптa прaвичнoсти кoмпликуjу двe чињeницe:

Пoстojи и трeћa групa држaвa – oнe чиja je eмисиja
нискa, aли и кoje нeмajу рeсурсe зa прилaгoђaвaњe
климaтским прoмeнaмa (нajмaњe рaзвиjeнe зeмљe и
мaлe oстрвскe држaвe).

Преиспитивање INDC-ијева

Литература:
[1]

[2]

Париски споразум уводи обaвeзу пeтoгoдишњeг прeиспитивaњa нaциoнaлних плaнoвa.
Нaимe, кaкo сaдaшњи INDC-иjeви нису дoвoљни дa oбуздajу климaтскe прoмeнe, држaвe су пoзвaнe дa дo 2018.
гoдинe спрoвeду првo прeиспитивaњe свojих INDC-иjeвa
кaкo би сe испуниo циљ спoрaзумa (oгрaничeњe знaчajнo
испoд +2°C, oднoснo нaпoр дa сe пoстигнe +1,5°C). Нaкoн
тoгa држaвe ћe мoрaти дa пoбoљшaвajу свoje INDC-иjeвe

[3]

World Resources Institute. 2016. What is an INDC?
| World Resources Institute. [ONLINE] Доступно на:
http://www.wri.org/indc-definition.
[Приступљено
15.11.2015].
World Resources Institute. 2016. What Is Ambition in
the Context of Climate Change? | World Resources
Institute. [ONLINE] Доступно на: http://www.wri.org/
blog/2012/11/what-ambition-context-climate-change.
[Приступљено 15.11.2015].
World Resources Institute. 2016. What Is Equity in the
Context of Climate Negotiations? | World Resources
Institute. [ONLINE] Доступно на: http://www.wri.
org /blog /2012/12/what-equity-context-climatenegotiations. [Приступљено 15.11.2015].
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Нeки нaучници и прeдстaвници цивилнoг сeктoрa
прeдлaжу рeшењe кojим сe кoличинa eмисиje кoja сe
мoжe eмитoвaти у будућнoсти (угљeнични буџeт) трeбa
рaспoдeлити држaвaмa прeмa њихoвoj истoриjскoj oдгoвoрнoсти и брojу стaнoвникa.

11

 1990. гoдинe удeo зeмaљa у рaзвojу у глoбaлнoj eмисиjи GHG je биo 1/3. Дaнaс oнe eмитуjу 55% глoбaлнe
eмисиje, a дo 2030. тaj удeo мoжe дa нaрaстe нa 70%.
 79% eмисиje из пeриoдa 1850-2000. гoдинe су
eмитoвaлe рaзвиjeнe зeмљe.
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Како изгледа српски INDC
Влада Репубике Србије је јавности по први пут представила намеравани национални допринос смањењу емисија
гасова са ефектом стаклене баште 11. јуна 2015. године.
Већ 30. јуна INDC је поднет секретаријату UNFCCC-аIII.
Без обзира што се у документу препознају негативне последице климатских промена и набрајају катастрофе попут суше, шумских пожара и поплава које су у претходних
неколико година задесиле нашу земљу, INDC Републике
Србије предвиђа смањење емисије гасова са ефектом
стаклене баште за свега 9,8% до 2030. године у односу на
емисије из 1990. године.
Иако је у првом моменту похваљен од стране европских политичара [1] [2], организације цивилног
друштва су жестоко критиковале недостатке INDC [3]
[4] пре свега: његову неамбициозност, неправичност и
нетранспарентност.
Иза циља смањења од 9,8% се уствари крије намера
Србије да повећа емисију. Наиме, садашње емисије су
значајно смањене у односу на 1990. годину због смањене
економске активности након распада бивше државе и
дугорочне политичке и економске нестабилности.
Српски план не само да није амбициозан, он није ни правичан. Многе сиромашније земље у развоју са мањом
историјском емисијом су поднеле INDC-ијеве које предвиђају значајно већа смањења од нашег. Такође, уместо
да се дефинише јасан циљ за праведну транзицију на
ниско-угљеничну економију, неопходна смањења емисија се одлажу и обавеза се преноси на будуће генерације чије способности за смањење емисије и транзицију
ће, због угоржености климатским променама, бити на далеко нижем нивоу него наше данас.
Нетранспарентност процеса креирања и усвајања INDCија се огледа у томе што верзија INDC-ја која је поднета
UNFCCC-у 30. јуна 2015. године није прошла јавну расправу. Истовремено, поднети INDC не садржи нити једну
кључну информацију или показатељ правичности и амбиције (емисија по становнику, удео у глобалној емисији,

интензитет емисија, годишње смањење емисије, могућности,...) који би требало да омогуће квалитетну и информисану јавну расправу.
Имајући у виду ове недостатке усвојеног и поднетог INDCија Републике Србије сматрамо да је израда алтернативног INDC-ија била преко потребна.
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Слика 1.
Република Србија: Емисија гасова са ефектом стаклене
баште и пројекција на основу података из INDC-ија
(милиони тона CO2e).
Извори: за 1990. годину [5] за 2013. годину [6]

III INDC-ијевима свих држава се може приступити преко портала
http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/
submissions.aspx
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http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/sefcovic/
announcements/keynote-speech-eu-serbia-high-levelclimate-change_en. [Приступљено 23.5.2016]
Twitter. 2016. Miguel Arias Cañete on Twitter: „Serbia
just adopted climate #INDC (-9.8% by 2030 from
1990). Leadership in the region,neighbours to follow
soon #COP21 http://t.co/AQKGvQHmuY”. [ONLINE]
Доступно
на:
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status/608925958960259072. Приступљено 28.5.2016].
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Serbian climate pledge [ONLINE] Доступно на: http://
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Jedan stepen Srbija. 2015. Srpski klimatski plan za
Pariz mora biti ambiciozniji, pravičniji i transparentniji.
[ONLINE] Доступно на: http://jedanstepen.org/srpskiklimatski-plan-za-pariz-mora-biti-ambiciozniji-pravicnijii-transparentniji-2/. [Приступљено 23.5.2016]
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Change, 2010 [ONLINE] Доступно на: http://unfccc.int/
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А. Јововић, Инвентар гасова са ефектом стаклене
баште и пројекције емисија са мерама митигације,
презентација на Радионица „Политика у области
климатских промена – важност укључивања климатских промена у секторске и локалне/регионалне развојне циљеве” Ниш, 29. мај 2015. Доступно на: http://www.klimatskepromene.rs/uploads/
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Литература:

Алтернативни INDC – кратак опис пројекта
Циљеви
Основни циљ овог пројекта јесте израда амбициозног, правичног и транспарентног алтернативног INDC-ија за Републику Србију. Сценарио који је разматран у овом истраживању укључује транзицију на ниско-угљеничну економију
покретану са 100% обновљивим изворима енергије.
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Наша намера је да развојем алтерантивног сценарија развоја енергетског сектора подстакнемо дискусију у нашем
друштву о неминовном напуштању фосилних горива и окретању чистијим алтеративама попут биомасе, енергије сунца
и енергије ветра. Фосилна горива (угаљ, нафта и гас) су осим
што је њихова експлоатација главни узрочник загађења ваздуха и климатских промена, и ограничени ресурси тако да је
свакако сврсисходно испитати алтерантиве.
Додатни циљ пројекта јесте укључивање младих истраживача у научно-истраживачки рад на проблемима везаним за климатске промене. Борба против климатских
промена ће обележити читав овај век и Србији ће, као и
осталим државама, требати велики број кадрова из различитих области који ће се посветити истраживањима и
имплементацији решења у овој области. Наша тежња јесте да инспиришемо младе људе у Србији да се укључе у
климатску акцију.

Методиологија
Задатак који је стављен пред истраживачки тим који је
формирала Један степен Србија јесте процена максималног могућег техничког потенцијала обновљивих извора
енергије у Србији. Полазне хипотезе истраживања су:
 да Србија има довољне ресурсе да читаву њену економију и друштво покреће нови енергетски систем
100% заснован на обновљивим изворима енергије; и
 да је потенцијал обновљивих извора у Србији значајно
потцењен у званичним документима, пример: Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до 2030. године.

Потенцијал обновљивих извора је процењиван само за
већ постојеће технологије. Процењиван је сценарио масовне инсталације система за произвиодњу електричне и
топлотне енергије из обновљивих извора.
Разматрано је укупно шест различитих технологија:
1. производња топлотне енергије из енергетских усева
који би се узгајали на земљишту које се тренутно не
користи за пољопривредну производњу;
2. производња електричне енергије из ветрогенератора
који су постављени свуда где је то дозвољено и економично;
3. производња електричне енергије из малих соларних
фотонапонских система монтираних на кровове свих
стамбених и других објеката;
4. производња електричне енергије из великих соларних
фотонапонских електрана изграђених на локацијама
садашњих површинских копова, јаловишта и другог
деградираног земљишта;
5. производња електричне енергије помоћу спаљивања
депонијског гаса (метана) у гасним турбинама; и
6. могућности употребе геотермалне технологије у Србији.
За сваку од ових шест процена развијена је оригинална
методлогија која је описана даље у документу. Коришћени су јавно доступни подаци попут енергетских биланса,
стратегија и интернет страница енергетских предузећа,
као и постојећа истраживања инсолације и брзине ветра.
Због контроверзи које се односе на њихову имплементацију развој нових хидроенергетских, као и нуклеарних
капацитета није разматран.

Истраживачки тим
Зa спрoвoђeњe oвoг истрaживaњa као партнере изaбрaли
смo студeнтe и тo из следећих рaзлoгa:
 Србиja сaдa нeмa ни приближнo дoвoљaн брoj
стручњaкa зa бoрбу прoтив климaтских прoмeнa. У Ср-

Истраживачки тим су чинили:
▶ Пет студената са Географског факултета;
▶ Четири члана организације Један степен Србија.
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▶ Једна студенткиња са Пољопривредног факулетета; и
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биjи чaк нeмa ни oбрaзoвних прoгрaмa кojи би мoгли
у нeкoм трeнутку дa изнeдрe тaквe стручњaкe. Наша
намера је била да заинтересујемо студенте и да им
предложимо да се специјализацију за област климатских промена. На почетку пројекта рaсписан је jaвни
пoзив зa студeнтe. Позив је био отворен за студенте
свих факултета. Климaтскe прoмeнe су изaзoв кojи сe
прoжимa крoз свe сeктoрe друштвa и eкoнoмиje. Сви
мoгу дa дajу свoj дoпринoс.
 Студeнти нису oптeрeћeни радним искуствoм. Oни су
пoчeтници. Њихoв ум и мaштa нису oгрaничeни. Бaш
тaкви су нaм и били потребни. Кaд гoд смo ступили
у контакт са нeким од експерата и рeкли дa рaдимo
сцeнaриo зa 100% oбнoвљивe извoрe eнeргиje билo je
мнoгo „свe je тo добро, aли...” мoмeнaтa. Нe бeжимo
oд тога. Ипак, оваквих момената је мнoгo у пoслeдњим
дeцeниjaмa. Сaдa трeбa дa пoчнeмo дa рaдимo. Нaукa
je рeклa свoje када су у питању узроци и последице климатских промена. Teхнoлoгиja је довољно развијена.
Tрeбa нaм нeкo нeoптeрeћeн знaњeм o кoмплeкснoсти
прoблeмa кo ћe дa урaди oву смeлу прoцeну прeмa
нашој замисли. И дa, нaши студeнти су je урaдили.
Истрaживaњe које ће вам бити представљено у наставку документа сигурно није сaвршeнo. Aли зaпoчeли
смo дискусиjу. Предложили неке идeje. Moждa ћe
нeки eкспeрт или прoфeсиoнaлaн истрaживaч уoчити
прилику и урaдити ново истрaживaњe.

Биомаса – чиста енергија без негативног
утицаја на производњу хране и биодиверзитет
Ана Милеуснић,
студенткиња Пољопривредног факултета
смер фитомедицина
У овој фази истраживања биомаса је разматрана само
у облику узгоја енергетских усева и њихове употребе за
производњу топлотне енергије. Други облици биомасе,
као што су остаци постојећих усева или биогас са фарми,
биће разматрани у наставку пројекта.
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Salix viminalis – енергетска врба
Енергетска врба, код нас познатија под именом кошарачка врба, корисна је биљка која води порекло из Европе,
западне Азије и са Хималаја. Користи се у фармацеутској индустрији за добијање салицилне киселине, у производњи целулозе, папира, кошара, а има и позитиван
утицај на конзервацију и заштиту екосистема и тла путем
заштите од ветра и ерозије. Та биљка је и хиперакумулатор кадмијума, хрома, олова, живе, нафтних угљоводоника, органских растварача, селена, сребра, уранијума,
цинка, калијум-фероцијанида, па је самим тим једна
од главних врста за фиторемедијацију загађених вода и
земљишта. Пошто она усваја велике количине воде, може
се користити и за дренажу тла. Поред тога, пружа станиште птицама, извор нектара и полена пчелама у рано
пролеће, као и станиште другим опрашивачима, који
имају вишеструке користи за екосистеме и пољопривредну производњу [14]. Још једна корист енергетске врбе огледа се у њеној улози као обновљивог извора енергије, о
чему ће у овом тексту бити највише речи.
Одликује се брзим растом, до чак 3,5 cm дневно, и животним веком између 25 и 30 година. Једном посађена врба
се сече сваке године. Након друге, односно треће године,
без примене посебних агротехничких мера, могу се добити годишњи приноси од најмање 30 до 40 t/ha биомасе,
у облику крупних опиљака (чипса), брикета или пелета.
Уколико се користе савремене мере и технологија, тај
принос може бити преко 100 t/ha. [6]
Кад јој се животни век заврши, врбу не треба поново
садити на истој парцели да би се избегло исцрпљивање

земљишта и монокултура. Због тога треба плански изделити доступно земљиште, како би се променила површина за узгој.
Salix viminalis има високу калоријску вредност: 4.900 kcal/
kg ~ 19 до 21 MJ/ kg ~ 5,5 kWh/kg [1] [2].
Узгоју те биљне врсте једино не погодују заслањена тла, а
по могућности, бирају се влажна тла са високим нивоом
подземних вода.
Флувисол је земљиште које се налази око река, склоно је
плављењу, и у Србији покрива површину од око 770.000
ha. Претпостављамо да из одређених разлога, као што је
на пример доступност саобраћајне инфраструктуре, или
узгајање ратарских усева, није могуће искористити целокупну површину. За потребе овог рада поћи ћемо од
процене да је могуће искористити око 300.000 haIV. Уз
годишњи принос од 35 t/ha, дошло би се до енергетског
потенцијала од око 57.750 GWh годишње. [5]
Још неке предности које та биљка поседује у смислу
енергетске производње су: лака употреба и складиштење
(1 m3 = 650 kg) и мали резидуал (пепео ≤ 1%). Жетва се
обавља у позну јесен и током зиме, када се не обављају
други радови у пољопривреди, те се повећава искоришћење механизације, а количина CO2 која се ослобађа
спаљивањем мања је у односу на количину коју та биљка
усвоји током живота. [6]

Panicum virgatum – дивље просо
Дивље просо је вишегодишња трава која води порекло из
Северне Америке. Користи се као сточна храна, украсна
биљка, за конзервацију тла и као енергетски усев (биомаса и биогориво).
Прилагодљива је врста, па се може узгајати на земљиштима која нису погодна за пољопривредну производњу,
као што су, на пример, земљишта са високим садржајем
соли. Веома је отпорна на штеточине и болести. Поља
дивљег проса пружају станиште појединим врстама птица, које, као опрашивачи, могу да учествују у побољшању
IV Податак добијен од стручњака за педологију.

Уз одговарајуће агротехничке мере може се постићи већи
принос усева. Пре садње/сетве тих биљних врста требало
би урадити анализу земљишта.
У трошак треба уврстити и цену расада/семена, агротехничких мера, радне снаге, анализе земљишта и транспорта.

Калоријска вредност дивљег проса износи приближно 19
MJ/kg, што је око 5,3 kWh/kg [13].

Расположивост површина земљишта које се се помињу у
тексту није сигурна због непотпуних статистичких података.

Земљишта која би се користила за узгајање су солончак
и солонец (земљишта са високим садржајем соли), која
у Србији обухватају површину од око 95.000 ha. Уколико
бисмо као просечан годишњи принос узели 13 t/ha, добијамо енергетски потенцијал од 6.545 GWh годишње [5].

Током свог раста биомаса апсорбује CO2 из ваздуха. Њеним спаљивањем у топланама и постављањем CCS система на димњаке, CO2 би практично могао да се извлачи из
атмосфере. Оваква комбинација употребе биомасе са системима за сакупљање и складиштење угљеника (BECCS,
Bioenergy with Carbon Capture and Storage) је идентификована као важан допринос смањењу концентрације CO2 у
атмосфери, од стране IPCC-ија. BECCS је технологија која
највише обећава када су у питању негативне емисије. У
чак 101 од 116 сценарија IPCC-ија који моделују емисије
за ограничење загревања на 2°С се сматра да ће BECCS
чинити више од 20% енергетског сектора до краја века
[17]. Сматрамо да је за читаоца важно да се упозна са постојањем ове опције, иако наш рад не разматра технологије које попут ове, нису још увек комерцијализоване.

Укупно процењен енергетски потенцијал два усева која су
овде разматрана износи 64.295 GWh.

Постројења за производњу енергије
из биомасе
Ефикасност биомасе при производњи топлотне енергије
је 75–80%, док је за добијање електричне свега 20–25%.
[12] Из тог разлога разматрамо употребу биомасе само за
добијање топлотне енергије.
Површина стамбеног простора, комерцијалних и административних зграда у Србији обухвата 342.839.720 m2[15]
[16], а просечна потрошња топлотне енергије за грејање
износи 140 kW/m2 [9]. Дакле, на годишњем нивоу је за
грејање целе Србије потребно око 48.000 GWh.
Уколико од укупног енергетског потенцијала (64.295 GWh)
одузмемо губитке од 20–25%, добијамо на распологање
48.221,25 – 51.436 GWh, што је довољно за годишње
грејање целе Србије.
Уколико би за потребе овог рада узели сценарио да топлане раде 24 сата дневно, 183 дана у години, требало би
нам око 11.300 MW инсталисане снаге за добијени енергетски потенцијал.

Трошкови
Просечна цена инсталације топлана на биомасу у свету
износи 1900–4400 USD/kWh [11]. Укупна цена постројења
описаних у овом истраживању (капацитет 11.300 MW) би
износила 21,47– 49,72 млрд. USD.

Као проблематични аспекти коришћења биомасе наводе се смањење биодиверзитета, нарушавање екосистема, коришћење површина повољних за пољопривредну производњу, социо-економски фактори и слично.
Ти аспекти се јављају због сече и експлоатисања шума,
које тренутно представљају највећи извор биомасе [18]. Међутим, овим радом смо приказали како се
ти проблеми могу заобићи, и да је одрживост могућа.
Кад су у питању површине које би се користиле за узгој
наведених биљних култура, за Panicum virgatum би то
била заслањена земљишта неповољна за биљну производњу, а за Salix viminalis флувисол, који се користи за
узгој ратарских култура, што би могло представљати проблем. Али морамо узети у обзир да су доступност обрадивих површина и њихова искоришћеност два различита
појма. Србија има велики пољопривредни потенцијал,
али се он не користи у довољној мери, и вероватноћа да
ће се та ситуација знатно променити у наредних 30 година је мала. Самим тим сматрамо да је коришћење ових
површина за узгој енергетских усева оправдано, и да
неће нарушити производњу хране.
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Зависно од места сетве и варијетета, жетва може бити
сваке године, од раног пролећа до касне јесени. Кад се
говори о приносу биомасе, он је углавном у опсегу 10 до
15 t/ha. Уз примену одговарајућих агротехничких мера,
тај принос може бити виши.

Додатна разматрања:
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пољопривредних усева. Дивље просо упија велике количине CO2 и задржава га у свом екстензивном и веома дубоком кореновом систему. [3] [4]

Закључак
Постоје многе предности коришћења биомасе као обновљивог извора енергије. Осим већ поменутих, ту су и
развитак локалне економије, смањење незапослености,
диверзификација енергетских ресурса и смањење увоза
енергената. [7]

СРБИЈА БЕЗ ФОСИЛНИХ ГОРИВА: АЛТЕРНАТИВНИ INDC

18

Проблеми који се јављају углавном се тичу трошкова за
развитак и одрживог развоја. Аргументима датим у овом
раду смо приказали како је одрживи развој могућ. Што се
трошкова тиче, ствар је веома јасна – здравље и животи
нас и будућих генерација немају цену.
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Слика 2.
Кретање глобалних ветрова. Извор: [2]

У том светлу, енергија ветра се намеће као идеално решење за задовољавање будућих потреба планете и алтернатива за прелазак са фосилних, загађујућих, на обновљиве „planet friendly” изворе енергије, о чему сведоче
и тенденције ЕУ формулисане у бројним директивама и
стратегијама [3].
Енергија ветра представља трансформисани облик сунчеве енергије који настаје услед неравномерног загревања
различитих делова Земље, због чега се јављају и различити ваздушни притисци, а ветар се „рађа” из потребе да се
ти притисци изједначе. Једноставно речено, ветар представља „ток ваздуха” од једне ваздушне масе до друге [4].

Слика 3.
Изглед и делови ветрогенератора. Извор: [5]

Ветрогенератори, према типичној криви снаге, почињу да
производе електричну енергију при брзини ветра од око
2,5 m/s (такозвани cut-in point - тачка улаза), а на брзини од око 25 m/s се из безбедносних разлога искључују
(такозвани cut-off point - тачка прекида). Брзина од око
5,5 m/s узима се као тачка после које производња постаје
економична. Такође, да бисмо локацију прогласили економичном, неопходно је да одређени број дана годишње
буде ветровито. [6] [7] [8]
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Коришћење енергије ветра, заједно са соларном eнергијом, представља најбрже растући сегмент производње
електричне енергије из обновљивих извора (ОИЕ) [1].
Иако још увек недовољно истражен, енергетски потенцијал ветра има такве капацитете да чини готово неисцрпан извор чисте и обновљиве енергије.

Да бисмо искористили тај „ваздушни ток”, треба изградити
ветрогенератор (ВГ), који, окретањем осовине генератора
коју покреће ветар преко елиса ротора, претвара кинетичку
енергију ветра у механичку, а генератор даље у електричну. Међутим, то није једини услов за добијање електричне
енергије коришћењем снаге ветра. Осим ВГ, на могућност и
потенцијале производње струје утиче још неколико фактора. Први и најзначајнији међу њима јесте брзина ветра.
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Осим брзине ветра, неки од фактора који првенствено
утичу на могућност постављања ВГ, а тиме и на интензитет коришћења енергије ветра, јесу:
 врста и доминантна култура земљишта;
 заштићена културна и природна добра;
 buffer (заштитне) зоне око насеља;
 модел ветрогенератора, висина ротора и сл.
Ветрогенератори, који могу бити различитих капацитета
и димензија, најчешће се групишу у ветрофарме, то јест
ветропаркове. Још један значајан фактор могућности и
интензитета коришћења енергије ветра јесте управо ограничење у постављању и дистанцирању ВГ. Наиме, правило је да удаљеност (D) између ВГ у правцу дувања ветра
буде најмање осам пречника ротора, односно 8D (некада
и више), а у односу на ветар 5D, то јест пет пречника ротора. [9] [10]
Та метода се користи зато што се, након проласка ветра
кроз ротор првог ВГ, његова брзина на другом крају значајно смањује. Та појава се назива wind wake (траг ветра).
Ако се ВГ поставе исувише близу, брзина ветра биће сведена на исувише малу брзину за експлоатацију, због чега
се оставља довољно простора да се ветар „опорави” и
поврати део своје снаге [11].
Следеће питање које нас интересује јесте на колико је
процењен технички потенцијал енергије ветра у Србији.
У Србији су таква истраживања малобројна, уопштена,
без јасне информационе основе и са недовољно добром
методологијом. Процене истакнутијих истраживања су:
 Стратегија развоја енергетике Републике Србије до
2025. године са пројекцијама до 2030. године – технички потенцијал од 1,2 TWh/годишње (0,103 Mtoe/
годишње) [12];
 Jefferson Institute – технички потенцијал од 2,3 TWh/
годишње (0,198 Mtoe/годишње) [13];
 мисија ОЕБС-а – глобални технички потенцијал СЦГ од
17,5 TWh/годишње (1,505 Mtoe/годишње) [6];
 Cost-potential for large onshore wind turbines in Europe –
технички потенцијал без обзира на енергетску мрежу
од 216 TWh/годишње (18,573 Mtoe/годишње) [14].
Из тога се може закључити да постоје значајне варијације
у проценама које се крећу од врло скромних до оптимистичних.
Методологија која је коришћена за добијање детаљне
процене ветропотенцијала Србије у овом пројекту резул-

Слика 4. Брзинa вeтрa у Србиjи нa 120м висинe oд зeмљинe
пoвршинe. Извор: Balkan Wind Atlas

тат је итеративног поступка и састоји се из следећих корака рађених у GIS software ArcMap-у и Microsoft Excel-у:
1. проналажење подручја са просечном годишњом брзином ветра, на 120 m висинеV, већом од 5,5 m/s на
основу података Wind Atlas Balkan [15];
V

Референтна вредност од 120 m узета је из више разлога. Између
осталог, због значајније брзине ветра на већим висинама у односу на површину земље, због избора ВГ и положаја ротора и сл.

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
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 7.242 km² адекватних површина за постављање ВГ;
 2.596 km² након примене индекса погодности;
 могућа инсталација 6.077 ВГ са трошковима од 14
млрд. EUR (14,64 млрд. USD);
 технички потенцијал од 36,9 TWh/годишње (3,173
MtoeVIII).
Резултати пројекта показују да Србија има значајан ветропотенцијал, чак 30 пута већи од оног који је предвиђен
Стратегијом развоја енергетике Србије до 2025. године
са пројекцијама до 2030. године [12]. Разлози за одступања се могу тражити у приступу истраживању, коришћеној методологији и квалитету информационе основе на
којој је заснован прорачун.
Потенцијал енергије ветра у Србији значајан је и, као такав,
заједно са тематиком одрживог развоја и ОИЕ завређује
већу заступљеност и промоцију у јавности и већу пажњу
државних органа. Енергија ветра је чиста, обновљива и, уз
све то, исплатива метода добијања електричне енергије из
природног глобалног добра које представља важну и актуелну алтернативу фосилним горивима.

[3]
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2. одузимање површина заштићених културних и природних добара (укључујући IBA пројекатVI);
3. налажење адекватних типова површина путем CORINE
Land Cover 2006 [16] и примена suitability index-а (индекс погодности)VII [10] и buffer зона од 1.000 m око
заштићених и неадекватних зона;
4. одабир адекватног модела ВГ и облика ветропарка;
5. прорачун.
На основу тога, дошли смо до следећих резултата:

Масовна инсталација малих соларних
PV система – сви смо део решења
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Век трајања
(година)

Основни елемент PV система је соларна PV ћелија
која директно претвара сунчеву енергију у електричну струју. У фотонапонском ефекту, два различита полупроводничка материјала (на пример, силикон, германијум), у блиском контакту један са другим, производе
електричну струју када се осветле сунчевом светлошћу.
Сунчева светлост обезбеђује електронима енергију да
прелазе спојеве са једног на други материјал. Прелазак
електрона доводи до тога да једна страна споја постане негативно наелектрисана, што производи напон и
једносмерну струју. PV ћелије раде и на директној и
на дифузној светлости, укључујући и облачно време (у
овом случају са слабијим перформансама). PV ћелије се
спајају у PV панеле. На панеле се додају још и инвертери (који претварају једносмерну у наизменичну струју),
оквири, управљачке јединице, каблови. На тај начин се
креира модуларни PV систем, који се може уградити у
структуру објекта, поставити на кров или на земљу. PV
технологије се могу груписати у три категорије или генерације: 1) модули са кристалним силицијумом – c-Si
(монокристални – Mono-c-Si, вишекристални – Multi-cSi); 2) модули од танког филма (TF) и 3) нове технологије (органски PV, напредни танки филм итд).

Површина за
1 kW (m2/kW)

Истраживање обухвата процену могућности фотонапонске (photovoltaic - PV) технологије за директно претварање соларне у електричну енергију.

Моnо-c-Si 16 – 22

13 – 19

22 (24,7)

7

25 (30)

Мul -c-Si

11 – 15

20,3

8

25 (30)

4 – 12,1
(6 – 20,3)

10 – 15

25

ТF

Ефикасност (%)

Модул

Ћелија

Технологија

Соларна енергија је неисцрпна и представља значајну
могућност за ублажавање климатских промена. Количина
соларне енергије која стиже на Земљу је 10.000 пута већа
од количине коју троши човечанство. Соларна технологија
је пожељна јер представља мање оптерећење за животну
средину и позитивно утиче на друштво. Соларне технологије могу да обезбеде грејање, хлађење, осветљење,
струју и гориво. [1]

Табела 1. Перформансе комерцијалних PV технологија.
Извор: EPIA и Greenpeace [2]
Макс. комерцијална и
(лабораторијска)
ефикасност (%)

Ђорђе Самарџија,
организацијa Један степен Србија

14 – 18

2 – 12

PV технологија омогућава да се сви становници и сви
јавни и приватни субјекти укључе у транзицију на нискоугљеничну економију и да свако од њих допринесе ублажавању климатских промена. Свако од њих ће, осим
потрошача енергије, постати и произвођач (prosumer).
Масовна инсталација соларних електрана у власништву
грађана и правних лица омогућиће децентрализацију и
демократизацију производње енергије. То ће унапредити енергетску безбедност путем диверсификације извора
енергије и умањити моћ монопола традиционалних произвођача енергије из фосилних горива.
Алтернативни сценарио развоја енергетике у Србији и начина смањења емисије CO2 који се предлаже овим истраживањем подразумева масовну инсталацију соларних PV
панела на кровове зграда, и то:
 стамбених кућа и зграда и
 нестамбених зграда (хотели, пословне зграде, зграде за трговину, саобраћај, индустријске зграде складишта, музеји, библиотеке, школске зграде, болнице
и домови здравља, спортске дворане, пољопривредне
зграде) [3].

Просечна годишња количина електричне енергије коју
може да произведе мала соларна електрана од 6 kWp
монтирана на крову објекта у Београду процењена је
на 6.269 kWh или 6,2 MWh6. Ова вредност је узета као
просечна за целу Србију. Наравно, производња соларне
енергије варира од доба године и највећа је у летњим месецима када и има „највише Сунца” (Слика 5).

kwh
1000
800
600
400
200

Слика 5. Процена месечне производње соларне енергије за
електрану од 6 kWp лоциране у Београду

Табела 2.
Процена количине произведене електричне енергије из PV система монтираних на крововима зграда IX

Врста
објекта
Стамбене
куће
Стамбене
зграде
Нестамбене
зграде

Број објеката

Инсталисана
снага по
објекту (kW)

Годишња производња
појединачног система
(kWh)

Укупна
инсталисана
снага (GW)

Годишња производња
(ТWh)

2.186.000 [7]

6

6.269

13,116

13.704

9.556X

15

15.671

0,143

0,150

32.833

15

15.671

0,492

0,515

37.611

13,751

14,369

Укупно

IX Ове вредности су у сагласности са проценама добијеним у [8].
X За број зграда су коришћени подаци који су доступни у Заводу за статистику Републике Србије, а то је од 1994. године. http://bit.
ly/1jK5e0Y. Јасно је да то није коначан број зграда у Србији. Ако будемо дошли до потпунијих података, унапредићемо анализу.
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Како су оријентација крова објеката и нагиб објеката променљиве категорије, као процењени потенцијал једног
PV система узета је просечна вредност која је добијена
варијацијом параметара у укупно 12 случајева за локацију Београд. Мењани су следећи параметри:
 тип PV панела: стандард и премијум;
 нагиб PV панела у односу на хоризонталну раван: 30°
и 45°;
 оријентација PV панела: исток, југ и запад.

На перформансе соларне електране највише утиче азимут
PV панела, односно угао према географском северу. Најбољи
резултати се постижу ако су панели усмерени ка југу (азимут
180), а најлошији ако су окренути ка северу (азимут 0).

Jan

У сценарију се разматра постављање соларних електрана
на стамбене куће на површину крова од просечно 40 m2.
Имајући у виду величину PV панела (приближно 1,6 x 1 m
или 2 x 1 m) [4], на предложену површину је могуће поставити соларне електране инсталисане снаге од око 6 kWp. За
остале објекте предлаже се постављање соларних електрана на површину крова од просечно 100 m2 или инсталисане
снаге од 15 kWp.
Напомена: Соларни колектори за топлу воду нису разматрани. Они ће бити предмет даљег истраживања.
За процену производње електричне енергије у соларним
електранама коришћен је онлајн калкулатор PVWatts®
Calculator [5]. За проверу тачности рачунања софтвера добијени резултати су упоређени са резултатима који се добијају калкулатором PV*SOL Online Calculation [6]. Установљено је да је разлика између резултата та два калкулатора свега
4% што даје одређену поузданост у процену оба калкулатора.

Укупна процењена производња струје из PV електрана инсталираних на крововима објеката износи 14,369ТWh годишње, то јест 1,24 милиона тона еквивалентне нафте (toe).
Цена инсталације 2,2 милиона соларних система укупне
снаге 13,751 GW била би између 30,252 и 71,505 милијарди USD (према најнижој и највишој цени за резиденцијалне соларне системе у свету [9]).
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Промењива природа сунчевог зрачења ( Слика 5) захтева одговарајуће управљање мрежом, технологију (на
пример, „паметне мреже” – smartgrid) и изградњу складишта енергије [10]. Конзервативна процена трошкова
инсталације је за око 85% виша од просечне цене у свету.
Претпоставка је да би за ту увећану суму могли да се изграде капацитети за пренос и складиштење енергије из
обновљивих извора, што би омогућило да се промењива
производња усклади са промењивом потражњом.
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Велике соларне електране на месту
деградираних површина
Дејан Дољак,
докторанд на Географском факултету
У Србији тренутно постоји свега неколико фотонапонских
електрана инсталираних на земљи. Углавном се ради о
мањим пројектима, као што су „Соларис 1” (1 MW) и „Соларис 2” (675 kW) код Кладова, „Матаров” (2 MW) код Мердара, соларна електрана капацитета 1 MW у Танцошу код
Беочина, итд. Крајем 2015. године, у кикиндском насељу
Сајан почела је изградња друге фазе соларне електране,
чији капацитет тренутно износи 536 kW. Према подацима
Министарства рударства и енергетике, статус повлашћених произвођача електричне енергије поседује 8 соларних
електрана на земљи, укупног капацитета 5340 kW [1].

диране површине. То су површине на којима су природни услови измењени услед људске активности и које су,
након експлоатације, предвиђене за неки облик санације.
У складу са циљем постепене замене конвенционалних
извора енергије обновљивим изворима енергије, одабране су локације површинске експлоатације енергетских
минерала (угаљ, лигнит, битуменске стене, нафта и гас).
Такође, у анализу су укључене површине за експлоатацију
металичних и индустријских сировина, одлагалишта јаловине и пепела, депоније, конвенционалне електране, топлане, циглане итд. За потребе овог истраживања, у Србији
је идентификовано и процењено 2.447 локација, укупне
површине 238,75 km2, односно 0,27% територије Србије.

Назив
објекта

Danica green energy ДОО, Прокупље

Даница

Мики солар ДОО, Врбовец, Блаце

Врбовац

Солар матарова ДОО, Београд
Solaris energy ДОО, Кладово

Соларис 1

СЗР Еуроградња, Прокупље

Еуроградња

Инсталисана
снага (kW)
73,60

Датум
издавања
решења
14.05.2012.

10,44

05.06.2012.

2000,00

12.04.2013.

999,00

05.02.2014.

50,00

25.06.2014.

Prima energy ДОО, Нови Сад

Prima energy

996,00

03.09.2014.

NicCo ДОО, Београд

Сајан

535,96

08.12.2014.

Solaris energy ДОО, Кладово

Соларис 2

675,00

11.02.2015.

Иако соларна енергија представља чист, бесплатан и
практично бесконачан извор енергије, системи за експлоатацију соларне енергије, попут фотонапонских електрана, имају одређена ограничења, која зависе од типа и
величине таквих пројеката. То се првенствено односи на
заузимање земљишта које у данашњим условима представља ограничен и вредан ресурс.
Ако желимо да у будућности будемо ресурсно ефикасни, онда морамо добро да испланирамо развој соларних система. Приликом процене техничког потенцијала
наше земље за производњу енергије из фотонапонских
електрана у овом истраживању одабране су само дегра-

Слика 6. Годишња енергија глобалног зрачења
на хоризонталну површину [2]

У Србији сунчева енергија има тенденцију пораста са опадањем географске ширине, тако да јужни делови добијају
и до 1.550 kWh/m2. Међутим, соларна енергија је интермитентан извор, што значи да њене вредности варирају
на дневном и сезонском нивоу. Током врелог јулског дана
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Табела 3. Соларне електране на земљи [1]

био би остварен инсталацијом фотонапонских панела
на постојећим коповима енергетских сировина. Будући
да је у Просторном плану Републике Србије 2010–2020.
предвиђено успостављање система регионалних центара за
управљање отпадом, постојеће депоније могле би да буду
изузетно значајне за изградњу фотонапонских електрана [7].
Укупна инсталисана снага фотонапонских електрана
на деградираним површинама износила би 15.531,93
MWdc у фотонапонским електранама изграђеним од
кадмијум-телурид соларних ћелија, а 16.178,12 MWdc
за електране на бази поликристалних соларних ћелија.
Трошкови изградње фотонапонских система на тим
локацијама процењени су на основу улазних података
који су преузети из публикација Међународне агенције
за обновљиву енергију (IRENA) и износе од од 25,399 до
70,212 милијарди USD (на основу једничних цена из [8]).

Литература:
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Слика 7. Расподела инсталисане снаге PV електрана на земљи
по општинама и градовима у Србији

метар квадратни хоризонталне површине добије у просеку 5,9 до 6,6 kWh, а током јануара 1,1 до 1,7 kWh [2].
Подаци о укупној инсталисаној снази и годишњој производњи енергије добијени су помоћу онлајн софтвера
компаније First Solar – Energy Capacity Assessment Tool [3].
Резултати показују да би инсталацијом фотонапонских
електрана на деградираним површинама било могуће
остварити годишњу производњу од 18,02 TWh електричне енергије. То је око 33 пута већи потенцијал од технички искористивог потенцијала који је процењен у новој
стратегији развоја енергетике Републике Србије [4]. Република Србија је Секретаријату Енергетске заједнице поднела свој Национални план за смањење емисије (National
Emission Reduction Plan – NERP). Овај документ није јавно
доступан. Постоје индиције да је Србија изабрала „optout“ опцију за неколико термоелектрана на угаљ. Очекује се да ће овај избор довести до значајног смањења
капацитета термоелектрана (за око 10% до 2023. по нашој процени). Препоручујемо да наша земља припреми
енергетски систем за овај шок и да искористи доступне
технологије обновљиве енергије за покривање смањене
производње из термоцентрала.
Реализацијом пројеката фотонапонских електрана на територији Републике Србије могуће је супституисати око
48% производње предузећа „Електропривреда Србије”
[6]. Највећи проценат производње соларне енергије (38%)

[2]

[3]
[4]

[6]

[7]
[8]

Министарство рударства и енергетике, 2016. Регистар повлашћених произвођача. [ONLINE] Доступно на:
http://www.mre.gov.rs/doc/registar21.12.html. [Приступљено: 15.12.2015].
Институт за мултидисциплинарна истраживања
(новембар 2004). Студија енергетског потенцијала
Србије за коришћење сунчевог зрачења и ветра
[Online] – http://vetar-sunce.imsi.rs/tekstovi/Studija_
EE704-1052A/index.php
First Solar (2016) Energy Capacity Assessment Tool [Online] – http://www.firstsolar.com/Home/Solutions/Utility-Scalе-Generation/еCАТ
Република Србијa, 2015. Стратегија развоја
енергетике Републике Србије до 2025. године са
пројекцијама до 2030. године Службени гласник
РС, 101/2015. Energy Community (2016). Serbia Environment (ONLINE) Доступно на: https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Implementation/Serbia/Environment
(Приступљено: 27.8.2016)Електропривреда Србије (2014). Годишњи извештај
2013. Електропривреде Србије [Online] – http://
www.eps.rs/GodisnjiIzvestaji/Godisnji%20Izvestaj_
ЕPS_2013_sr_CD.pdf
Републичка агенција за просторно планирање,
Просторни план Републике Србије 2010-2020.
Београд: Службени гласник, 2011.
International Renewable Energy Agency (јануар 2015).
Renewable Power. Generation Costs in 2014. [Online]
http://www.irena.org/documentdownloads /publications/irena_re_power_costs_2014_report.pdf

Отпад је сваки предмет или материја коју власник одлаже
или је принуђен да je одложи, а која је категорисана према утврђенoј класификацији отпада у Каталогу отпада.
Дакле, отпад значи нешто одбачено, нешто што тренутном власнику више није потребно, али то жели да одложи или чува на за то одређеном месту, односно да преради, ако је прерада могућа [2]. Отпад није само еколошка,
већ и економска категорија. Једном речју, отпад представља сировину за даљу употребу. Приликом управљања и
збрињавања отпада могу се јавити огромни проблеми, на
пример: здравствено-еколошки, еколошки, количински,
економски, али и друштвени проблеми.
Управљање отпадом се може одвијати на различите начине [2]:
 рециклажа отпада (рециклажа је превођење добара
из процеса потрошње у процес производње);
 компостирање (компостирање је природни процес
рециклирања органских материја, при којем се одвија
контролисано биолошко разлагање и претварање органске масе у CO2 и воду и релативно стабилну органску материју хумус);
 термичка обрада отпада (спаљивање гориве компоненте отпада);
 депоновање отпада (депонија је специфично пројектовано место за одлагање отпада на површини или испод површине земље, где се употребљени материјали
коначно одлажу).
Депоновање је најчешћи вид управљања отпадом у Србији. То је уједно и најлошији вид његовог управљања.
Повећавањем броја становника на Земљи, повећавају се и
животне потребе, али и количина отпада. Приликом депоновања стварају се отпадни гасови, који су изузетно штетни. Један од главних депонијских гасова је метан (СН4), који
је један од главних гасова који изазивају ефекат стаклене
баште. Депонијски гас је врло опасан по животну средину
и здравље живих организама. Метан је више од 20 пута

штетнији по климу него угљен-диоксид, што практично
значи да једна тона метана има исти потенцијал глобалног
загревања као 21 тона угљен-диоксида. Да би се одстранили негативни утицаји неконтролисаног ширења депонијског гаса, изводи се планско сакупљање и присилно усмеравање гаса ка месту сагоревања, што такође поспешује
бржу стабилизацију свежих делова депоније, смањује загађивање отпадних вода и омогућава коришћење енергије
на депонији (грејање, топла вода, струја).
На територији Републике Србије не постоје потпуни подаци о генерисању отада. Праћење стања отпада има изузетно кратку традицију. Сама чињеница да депоновање
има највећи удео у управљање отпадом на територији
Србије значи да се у будућем периоду морају израдити
стратегије за управљање отпадом, стратегије за санирање
дивљих депонија, да се морају отварати нове регионалне
депоније и слично. У анализи тренутног стања треба да
учествују релевантне службе и стручњаци из те области.

Циљ истраживања
Главни циљ овог истраживања је процена количина депонијског гаса представљена у тонама еквивалентне нафте
и трошкови за њено добијање. Да би се то урадило, неопходно је утврдити број регионалних и санитарних депонија у Србији, а затим утврдити количину отпада које
се на њој налазе и продукцију депонијског гаса. Дивље
депоније нису узимане у разматрање због тога што нису
прецизно утврђене њихове запремине, као и валидност
до сада утврђеног броја. На територији Републике Србије
предвиђено је да се изгради 25 регионалних центара [1].
До 2015. године, са радом је почело само шест регионалних центара (Лапово, Јагодина, Ужице, Пирот, Врање,
Лесковац), али је претпостављено да ће до 2050. године све регионалне депоније бити у функцији. Пошто је
литература из те области оскудна, развијена је оригинална методологији рада. Према Стратегији управљања
отпадом, хватање депонијског гаса је исплативо само
на оним депонијама које имају преко 100.000 m3 метана [1], тако да се смањио и број локација на којима се
може хватати депонијски гас.
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Слика 9.
Постројење за хватање гаса на депонији, сагоревање и
производњу електричне енергије. Према: Clarke Energy [5]
Слика 8.
Плавом бојом су означене све регионалне депоније, а црвеном
само оне на којима је хватање метана исплативо (Нови Сад,
Сремска Митровица, Београд, Ваљево, Лапово, Ужице и Ниш).

Свака регионална депонија се користи за одлагање отпада из већег броја општина. Овде су примењени раније
поменути принцип близине и регионални принцип управљања отпадом. Општине се удружују да би свој комунални отпад одлагале на јединствену локацију. Осим
списка регионалних депонија, друге полазне основе
нисмо имали. Да би се добила продукција отпада у тонама, прво је урађена процена броја становника. Број
становника је добијен на основу података из књиге пописа. [3]. Број становника нам је био потребан да бисмо
помоћу њега могли да израчунамо продукцију отпада на
дневном и годишњем нивоу. Процењује се да је средња
вредност масе насталог комуналног отпада по глави становника на дан 0,8 килограма [2]. На основу тога се израчунава количина отпада на годишњем нивоу на свакој
регионалној депонији. Међутим, као што је раније наведено, само неколико депонија има годишњу продукцију
отпада преко 100.000 m3, па jе једино на тим депонијамa
исплативо хватати метан. Због тога су праћене само такве депоније (Нови Сад, Сремска Митровица, Београд,
Ваљево, Лапово, Ужице и Ниш). Метан би се користио за
покретање гасне турбине која погони генератор за производњу електричне енергије.

Применом описане методологије израчунато је да количина депонијског гаса износи 57.953 toe или 674 GWh годишње. Уз претпостављену ефикасност гасне турбине од
50%, постројења постављена на тих седам депонија могла
би да произведу око 337 GWh електричне енергије или
око 1% садашњих годишњих потреба за струјом. Трошкови који су потребни за хватање депонијског гаса и изградњу потребних капацитета на тих седам локација процењују се на 2.000 USD по инсталисаном kW снаге [6]. За
производњу тих 337 GWh треба инсталирати постројења
укупне снаге 38 MW, што представља капитално улагање
од око 76 милиона USD.

Додатна разматрања
Као што је већ напоменуто, депоновање отпада, чак ни
на регионалним депонијама, није пожељан ни дугорочно одржив начин управљања отпадом. Такође треба имати у виду да Европска Унија планира да рециклира 65%
отпада већ до 2030. године, развијаћи тако модел циркуларне економије. То значи да се практично намерава
напуштање депоновања као једног од начина управљања
отпадом, а самим тим и веома ограничено коришћење
биогаса добијеног на овај начин. Ипак, разматрали смо
и овај начин добијања енергије имајући у виду постојеће
политике и трендове у Републици Србији.

Закључна разматрања
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Јавности је неопходно показати утицај неправилног
одлагања отпада на животну средину, нарочито на
здравље становништва, као и на трошкове општине за
ремедијацију (санацију) штете, која се надокнађује из
пореза и наплата од грађана. Такав приступ захтева да све
компаније које се баве отпадом, али и оне које га стварају,
укључе у своје пословање и кампању за развијање јавне
свести о квалитетном управљању отпадом. У складу са
својим друштвено одговорним пословањем у локалној
заједници, компаније треба да помогну другим субјектима
(еколошким организацијама, еколошким секцијама и сл.)
у спровођењу свих активности чији је циљ унапређење
јавне свести у тој области. Јавна свест о отпаду и животној
средини мора се развијати путем медија, образовања
у школама и разних кампања. Најважније је да постоји
континуитет у раду како би се променио став јавности
према отпаду.
Депонијски гас као алтернативни вид енергије изузетно
је присутан у свету, али не и у нашој земљи. Адекватно
управљање отпадом као сировином имаће непроцењиву
важност у будућем периоду. Главни циљеви су испитивање
могућности хватања депонијског гаса и истраживања
количине енергије. Необновљивих извора енергије је све
мање, а њихов крај је све ближи и због тога треба трагати
за алтернативним изворима енергије.
Производња енергије није једина корист од инсталације
постројења за сакупљање и сагоревање депонијског
гаса. Осим што може да буде замена за фосилна горива,
спаљивање метана може да допринесе и смањењу
емисије. Уместо да се слободно емитује са депоније,
метан се сакупља, а продукт његовог сагоревања су вода
и угљен–диоксид, до 20 пута слабији гас са ефектом
стаклене баште. Хватање и сагоревање метана доноси
и друге еколошке користи. Метан је експлозивни гас
и контролисано сакупљање и сагоревање смањује
безбедносне ризике. Део депонијског гаса чине и
неметанска органска једињења (опасни загађивачи
ваздуха и испарљива органска једињења). Њиховим
спаљивањем се смањује ризик по јавно здравље [7].

Геотермална енергија
– недовољно истражен потенцијал
Стеван Глигоровић,
мастер географ
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Геотермална енергија, за разлику од осталих енергетских
извора тзв. „зелене енергије” (енергија ветра, соларна енергија), не зависи од климатских фактора и њена
доступност је константна. Услед перманентних процеса
и високих температура у Земљиној унутрашњости, који
континуирано генеришу и проводе енергију, процењене
вредности на планетарном нивоу су далеко веће од тренутне потрошње енергије целокупне људске популације.
Сматра се да укупна количина геотермалне енергије на
планети износи 12,6x1024 MJ, што је 35 милијарди пута
више од тренутне потрошње [1].

ратуре (у различитим агрегатним стањима, течном или гасовитом) носилац (транспортни флуид)
топлоте стенских маса из унутрашњости Земље,
који избијају на Земљиној топографској површини
у виду термалних извора, гејзира, фумарола, који
могу бити природни или вештачки. Готово све геотермалне електране (99,99%) као и целокупан
директан начин коришћења енергије из Земљине
унутрашњости, почива на коришћењу хидрогеотермалних извора [5].

Начини коришћења геотермалне енергије

2. Петрогеотермална енергија или енергија сувих и
врућих стена представља акумулирану топлоту у
дубљим слојевима Земље. Та енергија се користи
помоћу EGS-а (Enhanced Geothermal System) технологије која се заснива на стварању тзв. инјекторске бушотине кроз коју се убризгава радни флуид (вода, угљен-диоксид). Радни флуид се
након загревања у Земљиној унутрашњости, под
притиском се враћа на Земљину површину кроз тзв.
производну бушотину, где се даље обавља процес
трансформације енергије помоћу одговарајућих
постројења [4].

Употреба геотермалне енергије може бити двојака: директна и индиректна. Директно коришћење се односи на
употребу геотермалне енергије у примарном облику, као
топлотну енергију (топлотне пумпе – грејање и хлађење
просторија, пољопривреда, балнеологија и рекреација,
индустрија), док индиректна употреба подразумева претварање топлотне енергије у неки други вид енергије,
електричну или механичку [4].

Такав начин коришћења геотермалне енергије још увек
је у повоју. У Европи постоје само три геотермалне електране (једна у Француској и две у Немачкој), које раде на
принципу EGS технологије, са скромним капацитетом од
свега неколико мегавата [5]. Предности употребе петрогеотермалне енергије су у томе што она може да се употребљава било где у свету, зависно од дубине бушења и
економских показатеља (слика 10).

Врсте геотермалне енергије

Сматра се да је у овом моменту доступно око 2.000 ZJ
(1021) петрогеотермалне енергије, што представља количину енергије која је довољна за наредних 4.000 година,
уз тренутну годишњу потрошњу од 0,5 ZJ [2].

Проблематика коришћења тако велике количине енергије јесте у томе што она нема довољну „густину”XI и што
под појмом геотермална енергија, у ужем смислу, мислимо на ону која је акумулирана у стенама Земљине коре
до 5.000 m дубине коју тренутна технологија не може да
искористи [2], [3].

1. Хидрогеотермална енергија представља хидрогеотермалне изворе, где је вода одређене темпеXI Густина енергије је количина енергије по јединици запремине [10]

Табела 4. Упоредни хронолошки приказ капацитета и
производње електричне енергије у свету. Извор: [7]

Година

Инсталирани
капацитети (MW)

1995.

6.832

Произведена
енергија
(GW/год)
38.035

2015.

12.635

73.549

Употреба геотермалане енергије у свету
Процењује се да директна употреба геотермалне енергије у свету, за 2013. годину, премашује вредност од 300
PJ (1015) [6].
Индиректно коришћење геотермалног ресурса за производњу електричне енергије на светском нивоу удвостручено је у периоду 1995–2015. (табела 3). У 2015. години,
по количини произведене електричне енергије и инсталираном капацитету предњачили су САД, Индонезија,
Филипини, Нови Зеланд и Мексико. Њихов удео обухвата две трећине светске производње и капацитета. У Европи то су Италија и Исланд. Земље са највећим порастом употребе геотермалног ресурса у индиректне сврхе
у другој деценији XXI века су Кенија, Турска, Никарагва и
Немачка [7].

Дате
температурне
вредности,
према
студији
Потенцијали геотермалне енергије и могућност
производње електричне енергије из 2004. године, коју
је израдило надлежно министарство, нису погодне за
производњу електричне енергије. У оквиру геотермалних
система на подручју Србије, процењени потенцијал
геотермалне енергије износи око 400 милиона тона
еквивалентне нафте, док укупна процењена топлотна
снага подземних вода, чије коришћење захтева употребу
топлотних пумпи, износи око 2.300 MW [8].
Технички искористив удео геотермалне енергије, према
Стратегији развоја енергетике Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до 2030. године, износи скромних
0,18 милиона toe годишње, топлотне снаге до 160 MW.
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Слика 10.
Врсте геотермалне енергије. Извор: [5]

Употреба геотермалне енергије у Србији заснива се првенствено на коришћењу хидрогеотермалне енергије.
Република Србија је, ван подручја Панонске низије, богата природним хидрогеотермалним изворима. То се пре
свега огледа у појави природних извора термалних вода
са температуром већом од 150C, чији број достиже 159
(најтоплији је извор Врањске бање са 96 0C). Панонска
низија, с друге стране, обилује вештачким изворима, који
су последица истраживања нафте и земног гаса седамдесетих и осамдесетих година прошлог века, чија се снага
процењује на 180 MW. Проблем представља неповољна
структура до сада истражених хидрогеотермалних изворишта - око 80% су извори температуре до 40 0C [8].
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Геотермална енергија у Србији

У 2014. години, употреба геотермалне енергије (директна) износила је скромних 115,6 MW инсталиране снаге, са годишњом производњом од 1,802 TJ/год. Од тога
топлотне пумпе за загревање и хлађење комерцијалних
и резиденцијалних објеката заузимају удео од 11 МW са
годишњом производњом од 88,45 TJ/год. Топлотне пумпе
се претежно користе у Београду, Нишу и Новом Саду [9].

СРБИЈА БЕЗ ФОСИЛНИХ ГОРИВА: АЛТЕРНАТИВНИ INDC

32

Закључак
Неопходна су даља истраживања хидрогеотермалне
енергије и могућности коришћења петрогеотермалне
енергије, дефинисање употребљиве и потенцијалне геотермалне енергије (квантификација). Хидрогеотермална
енергија има ограничен радијус употребе јер је везана за
локацију, за разлику од петрогеотермалне енергије. Треба дефинисати стратегије развоја геотермалне енергије
на локалном (општинском) нивоу у регионима где постоји
адекватан потенцијал.
С обзиром на то да грејна сезона у Србији траје од октобра до априла, топлотне пумпе, у садејству са електричном енергијом, постижу коефицијент грејања од 3,5 до
5,5, што нам, по тренутној цени за kWh електричне енергије (0,12 евро центи kWh), показује да би цена произведене топлоте била од 0,034 до 0,021 евро центи по kWh
произведене топлоте [2].
Градови који могу у потпуности или делимично да задовоље потребе својих становника у току грејне сезоне коришћењем хидрогеотермалних вода су: Богатић, Шабац,
Сремска Митровица, Лозница, Петровац на Млави, Љиг,
Врање и Бачки Петровац [4].
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Енергетски микс 2050. године – енергија из
100% обновљивих извора

Укупна потрошња примарне енергије у Србији 2013. године износила је 11,354 милиона toe (око 132 TWh). Од тога
је више од 80% било из фосилних горива. [1]

Табела 5. Енергетски микс са 100% обновљивим изворима
енергије 2050. године – укупна производња примарне енергије

Технологија
Биомаса (званична
процена [2] + наше
истраживање)
Ветар
Солар (кровови + на
земљи)

10%
8%
4%
11%
67%

Када се погледају подаци о уделу фосилних горива
у коначном енергетском миксу, не чуди што велики број стручњака, али и знатан део јавности, сматра

91,536 (40,1 + 51,436)
36,9
32,389 (14,369 + 18,02)

Хидро (постојећи
капацитет [2])

10,572

Геотермална (званична
процена [2])

2,093

Биогас из отпада

0,337

Укупни процењени
потенцијал (2050)

Слика 11.
Садашњи енергетски микс Србије којим
доминирају фосилна горива. [1]

Процена (TWh)
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Напомена: Због негативних последица на
околне екосистеме које имају хидроенергетска
постројења, истраживање није обухватало процену повећања капацитета за ту врсту производње енергије већ су у коначном миксу урачунате само постојеће хидроелектране.

да је транзиција на 100% обновљиве изворе немогућ
задатак. Ипак, наше истраживање је, уз примену
описане методологије и наведених претпоставки,
донело важан закључак да обновљиви извори могу да
обезбеде 100% потреба за енергијом, и то уз ресурсе
које Србија поседује и уз постојећу технологију.
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Наше истраживање даје одговор на питање да ли Србија технички може да се снабдева са 100% чистом и обновљивом енергијом користећи само постојеће природне
обновљиве ресурсе и постојећу технологију.

173,827

Наше истраживање потврђује оно што стручна јавност у
Србији већ одавно зна, а доносиоци одлука не схватају
озбиљно. Биомаса је обновљиви извор број 1 у Србији.
Према нашој процени биомаса може да обезбеди чак
91,536 TWh или 69% садашњих енергетских потреба:
 40,1 TWh – укупни расположиви технички капацитет
препознат у стратегији енергетике [2], који би могао

да се добије од остатака пољопривредне производње
и експлоатацијом шума, и
 51,436 TWh из енергетских усева који су разматрани у
нашем истраживању.

)
0%
19%

смањујући потребу за масовнијом инсталацијом најскупље
разматране технологије – соларних PV панела.
Процењује се да обновљиви извори у Србији могу да обезбеде енергију у количини већој од 173,827 TWh, што је
за око 30% више од тренутне укупне потрошње енергије
у Србији. Како је енергетска ефикасност у Србији на ниском нивоу верује се да, уз унапређење начина коришћења
енергије, потенцијални вишак енергије из обновљивих извора може бити још већи. Вишак се може искористити за
унапређење економије и друштва или за извоз државама
које нису богате обновљивим природним ресурсима.

Промењивост понуде енергије
из обновљивих извора
53%

21%

6%
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Слика 12.
Расподела извора у систему са 100% обновљивим
изворима енергије 2050. године
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Поред биомасе, енергије ветра и Сунца играју значајну
улогу и производе остатак енергије од које би један део (у
вршним сатима производње) могао и да се ускладишти.
У нашем сценарију није разматрано проширење хидроенергетских потенцијала, а коначан резултат истраживања
показује да то и није потребно. Другим речима, стотине нових брана које се планирају чак и на рекама које се налазе на заштићеним подручјима [3] нису потребне Србији за
обезбеђивање енергетске независности.
Масовна инсталација соларних PV система и ветрењача
би обезбедила 69,289 TWh електричне енергије.
Биогас из отпада нема велику улогу у коначном енергетском миксу, али препознајемо да би та технологија могла
да донесе еколошке користи у кратком року.
Имајући у виду процењене потенцијале, геотермална
енергија ће, захваљујући новим истраживањима и развоју
технологије, постати доступнија и представљати много
значајнији извор енергије у будућности. Имајући у виду
могућност континуираног рада, геотермалне електране такође би могле да обезбеде основно оптерећење (baseload)

Смaтрa сe дa je jедан од начина решавања изазова промењивости понуде енергије из обновљивих извора њихово комбиновање се нуклеарном енергијом и термоелектранама које могу да обезбеде базно оптерећење.
Meђутим, пoстoje и други нaчини, мнoгo пoвoљниjи сa
aспeктa oчувaњa живoтнe срeдинe и ублaжaвaњa климaтских прoмeнa.
Jeдaн oд тих начинa je управљање потражњом. Управљање потражњом неће изискивати велике оперативне
трошкове, али ће захтевати унапређење доступности информација и управљања мрежом, као и увођење економских подстицајних мера којима би се утицало на промене
понашања и промене начина на који се енергија троши.
Ипак, за даљи продор обновљивих извора и њихово укључивање у електроенергетску мрежу критично је унапређење
складиштења енергије. Већ постоји значајан број технологија за складиштење енергије које су се доказале у различитим временским хоризонтима: сезонски, дневни, делови
дана или чак и сата и минута. Како би се обезбедило правилно функционисање енергетског система, неопходно је да
ускладиштена енергија буде доступна у сваком тренутку.
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Слика 13.
Опадање цене PV панела (1977-2013) [3]
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Слика 14.
Опадање цене електричне енергије добијене из ветрa [4]
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Слика 15.
Опадање цене пет технологијанеопходних за трансформацију
на чисту енергију [5]
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1) Произвођачи угља, нафте и гаса са трошковима загађења ваздуха, воде и земљишта услед експлоатације фосилних горива поступају као са екстерним
трошковима и њихово плаћање су пребацили на
друштво. Екстерни трошкови употребе фосилних
горива, а ту се пре свега мисли на штету коју чини
емисија гасова након сагоревања нафте, угља и
гаса, веома су високи, али нису урачунати у трошкове производње и употребе фосилних горива.
Када се екстерни трошкови фосилих горива урачунају
у цену енергије, енергија из нафте, гаса и угља коју
сада користимо је већ сада скупља од енергије из обновљивих извора. На пример, екстерни трошкови производње енергије из српских термоцентрала на угаљ
достижу чак 0,215 €/kWh [1].
2) Како се технологија и тржиште обновљивих извора енергије развијају, цене производње и инсталације опадају. Цена фотонапонских панела је у
периоду 1977-2013 опала са 77 USD по инсталисаном вату на свега 0,74 или за 99% (Слика 13).
Цена електричне енергије произведене помоћу
ветра је од 1990. године пала за 89% (Слика 14).
У најновијем извештају америчког Министарства енергетке приказан је пад цена у периоду 2008-2015 пет технологија за које се
сматра да ће донети енергетску револуцију: ветрогенератори на копну (-41%), мали соларни системи (-54%), велике соларне електране (-64%), батерије (-73%) и LED сијалице (-94%) – Слика 15
Већ сада је у великом броју држава достигнут паритет, то јест цена струје из обновљивих извора је једнака или нижа од цене струје која се добија из угља.
Очекује се да ће Србија тај паритет остварити до
2022. године [2].

The Swanson eﬀect

CENTS/KWH

Дискусије о транзицији на обновљиве изворе енергије
углавном се завршавају закључком да је технологија прескупа и да треба сачекати да богатије земље учине први корак. Такви закључци су погрешни из најмање три разлога.

3) Да ли ћете инсталирати соларни панел, не зависи од
тога каквим материјалним богатством располажете.
Сада када је технологија појефтинила, једини параметар је количина сунчеве енергије на локацији. Многе
државе у развоју користе управо обновљиве изворе да обезбеде електричну енергију домаћинствима
која је никада нису имала. У Бангладешу се инсталирају два соларна PV система сваког минута [6]. Србија
има чак за 40% више сунца него Немачка [7], светски
лидер у резиденцијалним PV панелима.
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Исправљање грешке тржишта
Климатске промене се сматрају највећом грешком тржишта коју је свет икада видео [8]. Наиме, приватизација
профита од експлоатације фосилних горива и
социјализација екстерних трошкова изазвале су раст
употребе нафте, угља и гаса, а последице тога су огромно
загађење и емисија CO2. Проблем са екстерналијама се
може решити увођењем растуће накнаде на угљеник,
која ће се наплаћивати на сваку тону емитованог CO2 из
сагоревања фосилних горива према принципу „загађивач
плаћа”. Имајући у виду да је реч о прогресивном повећању
накнаде, цена производње фосилних горива ће расти и у
једном моменту у блиској будућности ће превазићи цену
обновљиве енергије. Након исправке тржишта и када цена
фосилних горива достигне своју стварну вредност, и њена
тржишна, а не само друштвена цена, ће бити виша од
цене обновљивих извора. Инвеститорима више неће бити
исплативо да улажу у конвенционалну инфраструктуру за
производњу енергије, па ће трансформација енергетског
сектора у нискоугљенични бити незаустављива.

Обнов
љиви и
Трошкови
производње
енергије

лна

и
Фос

звори

ва

гори

Слика 16
Кретње цена производње енергије из обновљивих извора и из
фосилних горива након увођења растуће накнаде на угљеник,
тј. исправке тржишта

Да ово не би било увођење још једног пореза за крајње
кориснике енергије, приходи од накнаде на угљеник, која
се овде предлаже, треба да буду равномерно расподељени грађанима на крају календарске године. Једино на тај
начин осигураће се да накнада буде ефективна, односно
да исправи грешку тржишта и повећа притисак на произвођаче фосилних горива и велике загађиваче да се преоријентишу на алтернативне изворе енергије. Сливање
новца у државни буџет или у посебан фонд за развој обновљивих извора енергије имало би ефекат пореза и не
би постигло очекиване резултате, посебно када је у питању смањење потрошње енергије.

Укидање субвенција за фосилна горива
Осим избегавања плаћања екстерних трошкова, постоји
још једна важна политика вештачког одржавања ниских
цена фосилних горива, а то су државне субвенције.
Према подацима Међународног монетарног фонда, државе су у 2013. потрошиле 4,9 билиона USD или 6,5% светског
БДП-а на субвенционисање фосилних горива. Фискалне,
еколошке и друштвене користи од укидања субвенција за
фосилна форива су: повећање буџетских прихода за 2,9
билиона USD, смањење глобалне емисије СО2 за 20% и
смањење броја прераних смрти за половину. [9]

Мањи трошкови здравственог система
Студија утицаја употребе угља за производњу електричне
енергије показује да наше и термоцентрале у околним
земљама увећавају трошкове јавног здравља у Србији
за 4 млрд. EUR годишње [10] или 530 EUR по становнику
годишње. Замена старих термоцентрала модерним системима за производњу електричне енергије из обновљивих
извора значајно би умањила те трошкове, а вероватно их
и потпуно укинула.

Финансирање транзиције на 100% обновљиве изворе
Имајући у виду да примена обновљивих извора има знатно мањи негативан утицај на квалитет животне средине него што га имају фосилна горива, план за финансирање транзиције, који је разматран у овом истраживању,
ослања се пре свега на смањење трошкова загађења.

Другим речима, новац за транзицију је већ ту, само га
трошимо на санирање последица погрешне енергетске
политике. Транзиција би допринела смањењу загађења и

постепеном смањењу издатка за здравствене трошкове.
Зато транзицију треба да започне што пре како би последице и трошкови били мањи.

Табела 6. Укупна инвестиција за инсталирање и изградње постројења за производњу енергије из обновљивих извора до 2050.
године према сценарију који је представљен у овом истраживању (USD)

Ветар
Соларна енергија
Хидро

Годишњи
трошкови
(2020–2050)

Годишњи трошкови
по становникуXII
(2020–2050)

Дневни трошкови
по становнику
(2020–2050)

21,47–49,72 млрд.XIII

0,715–1,657 млрд.

95–221

0,26–0,61

14,64 млрд.

488 мил.

65

0,18

55,651–141,717 млрд.

1,86–4,72 млрд.

248–629

0,68–1,72

0

0

0

0

Геотермална енергија

Нема података
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Биомаса

Укупни трошкови

Биогас

0,076 млрд.

2,5 мил.

0,34

0

Укупно

91,837–206,153 млрд.

3,1–6,9 млрд.

408–916

1,1–2,5

Сценарио транзиције на економију која је покретана са
100% обновљивим изворима, који је предложен у овом
истраживању, коштао би између 92 и 206 милијарди
USD. Уколико бисмо ту инвестицију свели на годишњи
ниво за период од 30 година (2020–2050), реч је о улагању од 3,1 до 6,9 млрд. USD. Подсећамо да увећани
здравствени трошкови због сагоревања угља износе око
4 млрд. EUR (око 4,2 млрд. USD) годишње. Другим речима, трошкови сценарија транзиције на обновљиве изворе енергије упоредиви су са делом екстерних трошкова
XII За овај прорачун претпостављени број становника у Србији
током периода 2020-2050 је 7,5 милиона.
XIII У овом случају приказана је само трошак инсталације посторјења на биомасу у капацитету који је прорачунат у овом
истраживању. Капацитети на биомсу који су процењени од
стране државе нису узимани у обзир приликом прорачуна
трошкова јер није познато о којој технологији би било речи.

због употребе угља. Ако би се додали екстерни трошкови употребе нафте и гаса, обновљиви извори би вероватно, чак и у случају најскупљег могућег сценарија,
били значајно јефтинији него фосилна горива.
Осим позитивног утицаја на животну средину и јавно
здравље, транзиција на обновљиве изворе енергије
нуди и прилику за достизање потпуне енергетске независности што доводи до укидања трошкова за увоз
енергената и унапређење национале безбедности.
Предложена транзиција нуди и демократизацију производње енергије и значајну независност грађана и
привреде од централизованих произвођача енергије
какви данас доминирају енергетским тржиштем Србије. Производња енергије из домаћих уместо увозних
ресурса омогућила би отварање нових радних места у
нашој земљи што ће довести до унапређења економије
и стандарда живота.
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Транзиција на обновљиве изворе енергије из еколошке
и социјалне перспективе никада није била упитна. Наше
истраживање показује да постоје и економски разлози за
такву транзицију.
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Наставак истраживања

 унапређење енергетске ефикасности и
 транзицију на друга горива.
Српска економија је једна од енергетски интензивнијих у свету. Са свега 6,2 произведена USD по kg еквивалентне нафте [1], Србија заузима тек 102. место на
свету. Поређења ради, једино су Босна и Херцеговина и
неколико бивших совјетских република, лошије пласиране
економије у Европи по овом параметру.
Унапређењем енергетске ефикасности, и у индустрији
и у домаћинствима, могуће је смањити потребну
укупну количина енергије за потрошњу 2050. године.
Мере енергетске ефикасности би допринеле смањењу
потреба за инсталацијом приказаног броја постројења за
производњу енергије из обновљивих извора и смањењу
висине инвестиције.

Други сектори, на пример, јавно комунално грејање ће
и даље користити трансформацију хемијске у топлотну
енергију (сагоревање) како би наставили да пружају
своје услуге. Уместо угља, мазута или природног гаса
2050. године могли би користити биомасу како је овде
предложено или водоник (H2). Водоник може да буде
један од начина за складиштење енергије тако што ће
се вишак струје у моментима када обновљиви извори
попут сунца и ветра пружају више енергије него што је
потребно користити за електролизу воде и добијање
H2, енергетски моћног гаса чије спаљивање не оставља
никакве последице по животну средину.
Наставак нашег истраживања ће обухватити и губитке при
трансформацијама из једног облика енергије у други.
Транзиција на нискоугљеничну економију имаће различите
социјалне, економске и еколошке импликације. Пројекат
дефинисања алтернативног INDC-ија биће завршен
истраживањем утицаја транзиције на запосленост, јавно
здравље, стандард грађана и очување биодиверзитета.

Један од наших задатака у наредној фази истраживања
биће разматрање сценарија за унапређење енергетске
ефикасности у индустрији и домаћинствима како би се
смањила висина потенцијалне инвестиције транзиције на
100% обновљиве изворе. На ово ћемо додати и процену
потенцијала соларне топлотне енергије, биогаса из
пољопривреде, као и потенцијале когенерације топлотне
и електричне енергије.
Потпуна електрификација је један од начина за смањење
емисије. То ће захтевати транзицију неких сектора, као
што је, на пример, саобраћај, на коришћење електричне
енергије. Будући копнени транспорт ће се вероватно
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За комплетан прелаз на нискоугљеничну економију, осим
значајне примене обновљивих извора енергије која је
овде предложена, биће потребно спровести још два корака:

ослањати на електрификовану железницу и флоту
електричних аутомобила и теретњака.

СРБИЈА БЕЗ ФОСИЛНИХ ГОРИВА: АЛТЕРНАТИВНИ INDC

Истраживање које је представљено у овој публикацији
јесте почетак дефинисања алтернативног INDC-ија, то јест
алтернативног сценарија транзиције на нискоугљеничну
економију и унапређење доприноса Републике Србије
глобалним напорима да се зауставе климатске промене.

Изјаве учесника пројекта
Немања Николић,
мастер просторни планер
На овом пројекту сам уједно имао
шансе да применим стечена знања из области струке и да се бавим хуманим, племенитим циљем. Добар одзив студената,
од којих су неки сада већ и дипломирали и запослили се
у струци, говори да постоји воља и жеља за стручним,
проактивним радом. Један степен Србија се показала
као одлична организација, са стручним кадром, за развој и примену идеја и решења из области обновљивих
извора енергије.

Ђурђија Марковић,

СРБИЈА БЕЗ ФОСИЛНИХ ГОРИВА: АЛТЕРНАТИВНИ INDC

мастер инжењер шумарства
На самом почетку рада на пројекту
нисам имала оптимистичне наде да ће од
пројекта бити неких конкретних резултата. Један од разлога због којих сам се
пријавила за тај пројекат јесте проширивање искуства
о проблемима у животној средини, као и стицање нових
познанстава. Такође, учешћем сам добила референцу.
Сваким доласком на састанке, слика је постајала јаснија, идеје су саме долазиле и, у односу на моје доступно време, биле су реализоване. Сматрам да сам својим
знањем и радом значајно допринела пројекту. Задовољна сам самом одговорношћу руководиоца пројекта, захвална сам на подршци и разумевању. У будућем периоду
се надам да ћемо заједничким снагама испунити услове
и захтеве које смо себи поставили.

Дејан Дољак,
докторанд на Географском факултету
„Учешће у овом истраживању за мене
је прича са срећним завршетком. Уместо
да ‘кључ’ за спасење наше планете потражим под уличним лампионом, помало уплашен, усудио сам се да закорачим у мрак. У том мраку пронашао
сам више од онога за чиме сам првобитно трагао. Сада
ми се чини да обећање о бескрајној енергији Сунца више
није тако неизвесно, како сам пре мислио.”

Ана Милеуснић,
студент друге године Пољопривредног
факултета
Била ми је велика част и задовољство
да учествујем у овом пројекту. Питање
очувања животне средине је најважније
питање данашњице, и драго ми је да сам имала прилику да дам свој допринос. Рад за Један степен Србија и
комуникација са старијим колегама студентима су значајно утицали на ширење мог знања о алтернативним
изворима енергије. Поред тога, схватила сам да има
доста људи који су спремни да се боре да овај свет буде
лепше место за све, и као једину награду желе остварење своје визије.

Милица Лазовић,
мастер географ
Захваљујући пројекту организације Један степен Србија, успела сам да преточим стечено знање у практичан рад. Као
студент Географског факултета, смера
Заштита животне средине, тематика рада била ми је
изузетно примамљива. Иако сам на почетку била скептична, на крају се показало изузетно успешно. Унутар
групе владао је колегијалан однос, што је на крају крунисано квалитетним и темељним радом. Као закључак
истичем да сам знатно унапредила своје знање из дате
области, а самим тим и дала допринос у издради овог
пројекта.

