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Појам енергетике

Енергетика је привредна делатност која се бави добијањем енергије из 

различитих извора.

Фосилна горива

1. Угаљ

2. Нафта

3. Природни гас

4. Уљани шкриљци

Обновљиви извори енергије Необновљиви извори енергије



Обновљиви извори-хидроенергија (енергија воде)

На реци Градац (Ваљево) 9 маја 1900. 

изграђена је прва хидроелектрана у 

Србији, а производила је једносмерну 

струју. Те вечери је Ваљево био први 

град у Србији осветљен електричном 

енергијом.
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На реци Ђетињи (Ужице), 1900. 

изграђена прва ХЕ „Под градом“, само 

5 година после ХЕ на Нијагари. Радила 

је по принципу Теслине вишефазне 

струје. Њен рад је обновљен 2000. 

године.



Хидроелектране

ХЕ Ђердап I (код Кладова)

ХЕ Ђердап II (код Прахова) (Дунав)

ХЕ Бајина Башта( Перућачко језеро), 

ХЕ Зворник (Дрина)

ХЕ Међувршје (код Чачка), 

ХЕ Овчар или Овчар Бања (Западна Морава)

ХЕ Врла 1-4 (Врла)

ХЕ Увац,

ХЕ Кокин Брод, 

ХЕ Бистрица (Увац)

ХЕ Потпећ (Лим)

ХЕ Газиводе (Ибар)

ХЕ Пирот (Височица/Завој)
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Обновљиви извори-соларна енергија (енергија Сунца)

Просечно трајање сунчевог сјаја 

код нас је за 40% веће него у 

Европи, али заостајемо за њом 

по производњи.

Прва соларна електрана 

изграђена код Блаца 2012.

Највећи потенцијал за 

коришћењем соларне енергије 

је југ Србије (градови Ниш, 

Куршумлија и Врање).
Соларна енергија у селу Врбовац 

(Блаце) у приватном је власништву
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Обновљиви извори-еолска енергија (енергија ветра)

Прва ветроелектрана изграђена 

код је код Тутина (Пештерска 

висораван) 2011.

Први ветропарк је изграђен у 

Кули 2016. године.

Ветропаркови се налазе код 

Вршца, Ковина, Алибунара, 

Ковачице

У току је изградња још неколико 

ветропаркова у подручју уз реку 

Дунав.
Ветропарк Чибук I код Ковина

www.geokutak.rs



Обновљиви извори-геотермална енергија

Геотермална енергија-топлота 

Земљине унутрашњости.

У Србији је 160 геотермалних 

извора са Т воде преко 15°C.

Погодност за геотермалну 

електрану има Врањска бања 

(бања са најтоплијом водом код 

нас).

Користи се за загревање 

станова, пластеника и 

стакленика.
Геотермална енергија у великој 

мери је неискоришћена
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Обновљиви извори-енергија биомасе

Најраспрострањенији али 

недовољно искоришћен извор 

енергије у Србији.

Биомасу чине отпаци и остаци 

биолошког порекла из 

пољопривреде, индустријски 

или комунални отпад.

Биоелектрана код Зрењанина
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Иако Србија располаже са великим резервама угља, структура је лоша.  

Каменог угља који је најквалитетнији има најмање, а лигнита који је 

најмање калоричан има највише.

Необновљиви извори енергије-угаљ
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Необновљиви извори енергије-угаљ лигнит

Површинска експлоатација (93,3% 
резерви угља у Србији) и спаљује 
се у термоелектранама које су у 
близини експлоатације.

По производњи лигнита (без 
Косовског басена) Србија је на 9. 
месту у свету.

Ако се настави са једнаком 
потрошњом има га за наредних 80-
90 година.

Сагоревањем лигнита у атмосферу 
се ослобађа велика количина CO2 у 
односу на друге врсте угља. 
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Косовски Колубарски Костолачки

Лигнит учествује са 93,3% у укупним 

резервама угља  
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Необновљиви извори енергије-угаљ лигнит

Колубарски басен: 

Термоелектрана Никола Тесла А и 

Б (Обреновац), Термоелектрана 

Колубара Велики Црљени

(Лазаревац)

Костолачки басен:

Термоелектрана Костолац

Косовски басен:

Термоелектрана Косово А и Б 

(Обилић)
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Необновљиви извори енергије-мрки угаљ

Јамска тј подземна експлоатација.

5,0% резерве

Сењско-Ресвски (Моравски) басен:

• Сењски-најстарији рудник мрког угља из 1853; 

• Ресавица

• Водна

Боговински басен; Јасеновац код Жагубице; 

Сокобањски басен -Соко код Сокобање

Штаваљ околина Сјенице;

ТЕ Морава код Свилајнаца

Рудник Врдник (Фрушка гора) затворен 1964.

Алексиначки рудник је затворен 1990. 

(1989. страдало 90 рудара) 
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Необновљиви извори енергије-камени угаљ 

Резерве су мале 1,7%, а 

производња не задовољава 

домаће потребе.

Тимочки басен-Тресибаба, 

Подвис, Вршка чука, Ртањ

Ибарски басен-Јарандо и Ушће
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Необновљиви извори енергије-нафта

Истраживање почело 1942. експлоатација 
1956. године.

Прерада нафте се обавља у рафинеријама у 
Новом Саду и Панчеву. 

Нафтоводом су повезане са Републиком 
Српском/БиХ и Хрватском.

Налазишта: БАНАТ: Јерменовац, Мокрин, Велика 
Греда, Локве, Кикинда, Банатско Карађорђево, 
Велебит
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Необновљиви извори енергије-природни гас

Природни пратилац нафте.

Увози се из Русије гасоводом преко 

Мађарске.

Налазишта: Кикинда, Мокрин, Ада, 
Српска Црња

Најчешће се користи као гориво, али 

и у хемијској индустрији.
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Складиште гаса у Банатском Двору



Необновљиви извори енергије-уљани шкриљци

Уљани (нафтни) шкриљци су врста стене 

која садржи између 8% и 13% нафте. 

Због скупе технологије експлоатација у 

Србији је економски неисплатива.

Највеће лежиште је у околини 

Алексинца и Сокобањске Моравице. 
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Уљани шкриљци у околини Алексинца



https://www.purposegames.com/game/energetika-srbije-he-i-te

Домаћи задатак…
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https://www.purposegames.com/game/energetika-srbije-he-i-te


Енергетика

Енергетски извори: обновљиви, необновљиви

Угаљ: басени лигнита: Косовски, Колубарски, Костолачки; мрки угаљ: 
Сењско- ресавски и Боговински рудници; камени угаљ: Ибарски и Тимочки
басен

Електрична енергија:

термоелектране – поред басена лигнита: ТЕ „Никола Тесла” у Обреновцу, ТЕ

„Колубара” у Великим Црљенима, ТЕ „Костолац”, ТЕ „Обилић”

хидроелектране – Дунав – Ђердап I и II, Дрина – Бајина Башта и Зворник, 
Западна Морава – Овчар и Међувршје, Врла – Врла I–IV, Увац – Увац, Кокин
Брод, Лим – Потпећ и Бистрица, Ибар – Газиводе

Да запишемо у свеску...
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