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1 УВОД 

 

У савременим индустријским друштвима, човечанство троши огромне количине 

енергије. Најзаступљенији у употреби су фосилни енергенти, угаљ, нафта и земни гас.  

Садашњим темпом коришћења, резерве фосилних енергената се убрзано исцрпљују уз 

загађење животне средине. Најозбиљније еколошке последице коришћења фосилних 

горива су утицај на климу кроз глобално загревање и киселе кише.  Постоје и други 

еколошки проблеми, као што су раскопавање земљишта и изливање нафте, што је 

повезано са експлоатацијом и транспортовањем фосилних горива. За разлику од 

фосилних горива чије се залихе коришћењем троше, обновљиви извори енергије 

(скраћено ОИЕ) су они чије се залихе константно или циклично обнављају. Обновљиви 

извори енергије се због свог позитивног утицаја на здравље и животну средину често 

називају чиста или зелена енергија. 

Својом себичношћу, немаром и жељом за што већом зарадом човек је свесно 

угрожавао себе и околину, међутим свест о заштити здравља и животне средине и 

одрживом развоју је све израженија. У том смислу се све више користе обновљиви 

извори енергије, чиме се доприноси смањењу загађења и стабилизовање климе те 

повећање сигурности снабдевања енергијом уз уштеду фосилних горива која су у 

нестајању. Додатно, развијају се нове технологије, расту инвестиције и отварају се нова 

радна места у овој области.  

Подстакнута климатским променама, на предлог Европске комисије, у 

Европском парламенту је 2008. године усвојена директива „20-20-20“ којом су 

постављени циљеви за смањење истих у наредној декади. Овом директивом се 

предвиђа да се Европској унији до 2020 године смањи емисија стакленичких гасова за 

20%, повећа енергетска ефикасност за 20% и оствари удео обновљивих извора енергије 

у укупној потрошњи енергије од 20%.  У Србији се тек очекује битнији развој примене 

обновљивих извора енергије и ова област може да буде веома значајна за економски 

раст и развој наше земље. У Закону о енергетици Републике Србије уређено је 

коришћење обновљивих извора енергије а Влада Србије је усвојила уредбу о 

подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора 

енергије. 
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У обновљиве изворе енергије можемо сврстати: 

• енергију копнених водотокова 

• енергију мора (плима и осека, таласи), 

• енергију ветра, 

• енергију сунца, 

• енергију биомасе, 

• геотермалну енергију. 

Енергија добијена из обновљивих извора се најчешће трансформише у електричну и 

топлотну енергију. 

У поглављима која следе биће речи о појединим изворима обновљиве енергије, 

примени и утицају на животну средину. 

У Закључку је дат резиме матурског рада, у Литератури преглед коришћене литературе. 
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2 ЕНЕРГИЈА КОПНЕНИХ 

ВОДОТОКОВА 

 

Енергија сунца испарава воду из река, језера и океана и подиже је у виду водене 

паре. Када водена пара досегне хладнији ваздух у атмосфери, кондензује се и ствара 

облаке. Влага на крају пада на Земљу као киша или снег, обнављајући тако воду у 

океанима и рекама. Гравитација покреће воду са високог терена према ниском при чему 

се ствара могућност кориштења водотокова за производњу енергије. Основни 

параметри који одређују потенцијал водотока су проток  и пад воде.  

Хидроенергетски потенцијал водотокова представљао је вековима важан извор 

обновљиве енергије, а трагови коришћења водотокова могу се пратити још од древног 

Египта, Персије и Кине. У Србији се од давнина се користила енергија водотокова, у 

воденицама се млело жито и добијало брашно за хлеб. Данас се енергија копнених 

водотокова углавном користи за производњу електричне енергије. Објекти у којима се 

врши ова трансформација називају се хидроелектране. Снага хидроелектрана може 

бити већа од 1000MW.   

 

2.1 Хидроелектране 

 

С обзиром на начин коришћења воде, основне врсте хидроелектрана су проточне 

и акомулационе хидроелекране.  

Проточне хидроелектране користе природни проток воде. Расположиви проток 

се мења зависно од количине падавина. Када је проток већи од предвиђеног, онда са 

вишак воде некорисно прелива преко бране, а када је проток мањи од предвиђеног онда 

се смањује производња електричне енергије. Проток воде за који се електрана изгради 

назива се нормални проток. 

Акомулационе хидроелектране су оне код којих постоји акомулациони базен или 

вештачко језеру у коме може да се акомулише (прикупи) сувишна вода. Оне се граде на 

местима где терен омогућује економичну изградњу акомулације. Акомулација може да 

буде дневна, недељна и сезонска.  
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Основни делови хидроелектрана су (слика 2-1): акомулациони базен, брана, 

захват, цевовод, машинска зграда и одвод. Које ће од наведених делова хидроелектрана 

имати зависи од конструкције хидроелектране, топографских услова, геолошких 

услова, погонских захтева и заштите животне средине.  

 

Слика 2-1 Основни делови хидроелекрана  

 

Према конструкцији, хидроелектране се могу поделити у две основне групе, 

прибранске и деривационе хидролектране. Прибранске хидроелектране најчешће имају 

машинску зграду смештену уз брану, унутар бране или је зграда изведена као део 

бране. Деривационе хидроелектране се примењују за мање водотокове и веће падове. 

Машинска зграда може да буде укопана или на отвореном. 

У Србији се у хидроелектранама производи приближно 30% укупне електричне 

енергије. Највећи хидроенергетским потенцијалом располажу реке Дунав и Дрина. 

Највећа хидроелектрана у Србији је Ђердап, која је  систем од једне акомулационе и 

једне проточне хидроелектране, „Ђердап I“ и „Ђердап II“, које су изграђене на 

реци Дунав на изласку из Ђердапске клисуре, на српско-румунској граници, тако да 

припада Србији и Румунији. На слици 2-2 приказана је хидроелектрана Бајина Башта на 

Дрини. 
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Слика 2-2 Хидроелекрана Бајина Башта на Дрини 

 

2.2 Мале хидроелектране 

 

Под малим хидроелектранама се подразумевају хидроелектране снага до 10 МW. 

Предност ових електрана се састоји у релативно малом улагању, снабдевању енергијом 

тешко приступачних, планинских предела, чиме имају и велику стратешку вредност. 

Србија је веома богата водотоцима, нарочито у региону Ужица, Ниша и Крагујевца, 

који су слабо искоришћени. Процењује се да има преко 800 потенцијалних локација за 

изградњу малих хидроелектрана, чиме би се могле добити значајне количине 

електричне енергије. Усвајањем подстицајних мера у области обновљивих извора 

енергије, створени су услови за значајније инвестирање у изградњу малих 

хидроелектраана у Србији. 
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2.3 Утицај хидроелектрана на животну средину 

 

Утицај хидролектрана на природну средину се првенствено односи на утицај 

брана. Уз све предности, бране имају и недостатке. Наиме, бране подижу ниво воде и 

тиме, код изградње електране, поплављају до одређене коте све објекте: природне 

лепоте и туристичке вредности – кањоне, споменике културе, насеља, привредне 

објекте, плодно земљиште и сл. Бране преграђују ток реке и тиме онемогућавају неким 

рибљим врстама долазак на природна мрестилишта (нпр. лосос). Додатно, испред брана 

се скупља велика количина отпада, посебно пласичних флаша и амбалаже. Од бране 

прете и непосредне опасности. Несреће при пуцању или попуштању брана нису 

реткост. Више од 100 брана попустило је у САД од 1930. до данас.  

Изградњом бране код Бајине Баште на Дрини нестало је атрактивног спуштања 

низ реку сплавовима и кајацима. Данас се воде озбиљне полемике око могуће изградње 

бране на реци Тари. 
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3 ЕНЕРГИЈА МОРА 

 

Плима и осека и таласи представљају потенцијални извор обновљиве енергије.  

Плима и осека се јавља  због гравитационе (привлачне) силе Месеца и Сунца 

која делује на воду у морима и океанима. Иако је Сунчева маса далеко већа од 

Месечеве, Месец је толико близу Земљи да је његова привлачна сила 2,5 пута већа 

према воденој маси на Земљи о односу на Сунчеву. Зато се водене површине окренуте 

Месецу уздижу. То је појава плиме. На сваком месту на Земљи где је море појављују се 

две плиме и две осеке на дан. У Средоземном мору амплитуда плиме и осеке су око 

10cm, а на појединим местима на обалама у Западној Француској и југозападном делу 

Велике Британије амплитуда достиже и више од 12m. За енергетско искоришћавање 

плиме и осеке потребно је одабрати повољно место на обали, на којем је висока плима, 

уз могућност да се изградњом бране (преграде) издвоји један део морске површине 

ради стварања акомулационог базена. За време плиме вода улази у акомулациони базен 

који се затим затвара браном. Наступањем осеке ствара се могућност коришћења 

енергије због разлике у нивоу акомулације и мора. Ако електрана има једносмерне 

турбине, енергија се производи за време осеке као код хидроелектране, а ако има 

двосмерне турбине енергија може да се производи и код надолажења мора за време 

плиме. Прва велика електрана на плиму и осеку Ла Рансе (La Rance) у Француској 

снаге 240МW, пуштена је у погон 1966. године. Највећа електрана на плиму и осеку 

Шива лејк (Sihwa Lake) у Јужној Кореји снаге 254МW отворена је 2011. године. 
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Слика 3-1 Електрана на плиму и осеку Шива лејк у Јужној Кореји 

 

Таласи настају деловањем ветра, а ветар деловањем Сунца. Основне 

карактеристике таласа су висина и дужина. Енергија таласа је облик кинетичке енегије. 

Постоји више принципа и технолошких решења за коришћење енергије таласа. Уз 

обалу се енергија таласа користи тако се што талас улази и ваздушну комору у којој 

сабија ваздух, а овај под притиском покреће турбину (слика 3-2). Предност оваквог 

система је у томе што су турбина и генератор одвојени од морске воде и што не постоји 

потреба да се подводним каблом преноси произведена енергија. Даље од обале се 

користе плутајуће структуре оријентисане паралелно с обзиром на смер таласа, а где 

разлика у висинама таласа по дужини уређаја изазива савијање у зглобним спојевима 

уређаја.  Енергија зглобног савијања се користи за погон хидрауличких пумпи високог 

притиска. Ова енергија се складишти у интерним резервоарима и користи се за погон 

генератора.  

 

Слика 3-2 Електрана на морске таласе 
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4 ЕНЕРГИЈА ВЕТРА 

 

 Ветар представља хоризонтално кретање ваздушних маса услед неједнаког 

ваздушног притиска на земљиној површини, који је изазван неједнаким загревањем 

ваздуха. Настаје као последица доспеле (дозрачене) Сунчеве енергије на Земљу. Око 

2% дозрачене сунчеве енергије се претвори у ветар. Због кретања, облика, нагнутости 

осе ротације и разноликости рељефа површина Земље не добија равномерну количину 

енегијије, што има за последицу неједнако загревање ваздуха. Када се ваздух загреје, он 

се шири, постаје лакши и диже се увис а на његово место долази хладнији. Основни 

елементи који описују ветар су смер и брзина.  На слици 4-2, [5], приказана је просечна 

годишња снага ветра на висини 100m у Србији. Са слике је видљиво да највећи 

потенцијал за коришћење енергије ветра постоји у јужном Банату и источној Србији.  

 

Слика 4-1 Просечна годишња снага ветра на висини 100m  (W/m2) 
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Енергија ветра се користи од давнина, у почетку за покретање бродова 

(једрењака), док су се прве ветрењаче користиле за пумпање воде за наводњавање и 

млевење жита. Данас се енергија ветра највећим делом претвара у електричну енергију. 

Принцип трансформације ветра у друге видове енергије није се мењао још од првих 

ветрењача, кинетичка енергија ветра се претвара у механичку енергију обртног 

кретања. Основни елементи ветроагрегата су: стуб, ветротурбина- ротор са елисама и 

механичким преносом, генератор, веза са електричном мрежом, темељ (слика 4-2) 

 

Слика 4-2 Изглед ветроагрегата са основним елементима 

Модерни ветроагрегати имају ветротурбину са хоризонталном осовином која 

има систем за закретање осовине у хоризонталној равни за праћење промене смера 

ветра. Ветротурбине могу имати различит број елиса, али се за веће снаге најчешће 

користе турбине са три елисе. Пречник ветротурбине зависи од снаге и креће се од 1m 

за снагу од 0,5kW до 120m за снагу од 5МW. Ветротурбина се поставља на вертикални 

стуб који, у зависности од њеног пречника, може бити висок и преко 120m. Турбина 

покреће ветрогенератор који може бити различите конструкције. Ветротурбина и 

ветрогенератор заједно са стубом на који су постављени чине ветроагрегат. 
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4.1 Примена енергије ветра 

 

Енергија ветра има широку примену, од домаћинстава и фарми (посебно у 

изолованим подручјима) до изградње великих ветроелектрана за производњу 

електричне енергије. Снага ветротурбина се креће мање од 1 kW до неколико MW. 

Технолошки развој ветроагрегата је интензиван, посебно у повећању појединчане снаге 

агрегата и примене у планинских подручјима и другим срединама са турбулентним 

ветровима. Данас ветроенергетика представља грану енергетике која се најбрже 

развија, како у погледу технологије, тако и у погледу пораста снага инсталисаних 

ветроелектрана у свету. 

Ограничења у коришћење енергије ветра су релативно велика улагања и 

стохастичка природа ветра. 

4.1.1 Ветроагрегат мале снаге 

Ветроагрегати малих снага користе се као аутономни извори у изолованим 

подручјима и као допунски извори енергије тамо где снабдевање електричном 

енергијом из постојеће дистрибутивне мреже није добољно. Када се ветроагрегат 

користи као аутономни извор енергије повезује се на акомулаторске батерије како би се 

електрична енергија обезбедила и када нема ветра. Често се примењује и тзв. хибридни 

систем где се заједно са ветроагрегатом користи и фотонапонски соларни колектор како 

би се обезбедила још већа аутономија у производњи електричне енергије. На слици 4-3 

приказан је ветроагрегат мале снаге.  

 

Слика 4-3 Ветроагрегат мале снаге 
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4.1.2 Ветроелектране 

 

Ветроагрегати се граде на ветровитим локацијама где постоје услови за 

комерцијално коришћење енергије ветра, на којима је средња годишња брзина ветра 

већа од 6 m/s (на висини 50m изнад земље). Дијапазон брзина ветра у којем 

ветрогенератор генерише електричну енергију је типично од 3 до 25m/s, а максималну 

(номиналну) снагу постиже при брзини ветра од 12 до 15m/s. За брзине ветра изнад 

25m/s ветротурбина се из механичких разлога зауставља.  

Прве ветролектране за производњу електричне енергије из енергије ветра 

појавиле су се тридесетих година двадесетог века. Производња електричне енергије из 

ветра у то време је била неефикасна,  непоуздана и скупа. Са изградњом великих 

хидроелектрана и термоелектрана ветроелектране су пале у заборав, да би након  

велике енергетске кризе седамдесетих година прошлог века и повећања свести о 

одрживом развоју и заштити животне средине дошло до ренесансе ветроелектрана.  

Ветроагрегати обично имају трокраку ветротурбину а номинална снага може да 

буде неколико МW. На погодним локацијама се обично групише више ветроагрегата 

који чине ветроелектрану („фарму“ ветроагрегата). Пре изградње ветроелектрана 

потребно је детаљно утврдити метереолошке податке и одредити потенцијал ветра на 

одређеној локацији. Такође треба урадити студију утицаја изградње ветролектрана на 

животну средину: ваздух, буку, земљу, воду, биљне и животињске врсте, на природне и 

културно-хисторијске вредности, на карактеристике крајолика, електромагнетске 

сметње, социолошки утицај и сл. На здравље људи могу да утичу звучни и визуелни 

ефекти у виду буке и треперећих сенки и одсјаја услед обртања елиса ротора, посебно 

када се ветроелектране граде у близини урбаног подручја. Постоји и естетски проблем 

везан за визуелни утицај ветроелектрана на крајолик. Посебну пажњу треба обратити 

на утицај на биљне и животињске врсте. Ветроелектране не треба градити у подручјима 

посебне важности за птице и остале угрожене дивље животиње. 

Ветроелектрана може имати и неколико стотина ветроагрегата и снагу неколико 

хиљада МW. Граде се на копну али и у приобалном појасу плитких мора (offshore wind 

farm) где дувају јаки и стабилни ветрови. На слици 4-4 приказана је ветроелектрана са 

ветроагегатима на копну и мору. Највећу инсталисану снагу ветроелектрана имају Кина 

и САД, а у Европи Немачка и Шпанија. У свету је Данска  светски лидер у производљи 

енергије из ветра и производњи ветротурбина. У 2014. години у Данској се 
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производило 42,7% електричне енергије из ветроелектрана, а очекује се да се 

производња повећа на 80% у годинама до 2024. 

У Србији су актуелни пројекти изградње ветроелектрана у околини Вршца, Беле 

Цркве, Баваништа, Беле Анте. Белог Блата, Криваче, Панчева, Инђије, Жагубице итд. 

 

 

Слика 4-4 Ветроелектрана са ветроагрегатима на копну и мору 
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5 ЕНЕРГИЈА СУНЦА 

 

Унутар Сунца енергија настаје фузијом, она се преноси се према површини, а 

одатле зрачи у свемир. Сунце је највећи извор енергије на Земљи. Зрачења Сунца 

непоседно греје Земљину површину а посредно обнавља енергију ветра, морских 

струја, таласа, водних токова и термалног градијента у океанима.   

Снага Сунчевог зрачења на површини Земље представља најважнију 

карактеристику овог енергетског извора, која и одређује границе њене расположивости 

и примене. Сунчево зрачење на површини земље зависи од законитости окретања 

земље око Сунца (годишње доба) и своје осе (доба дана) као и од светлосне 

пропустљивости атмосфере (условљене различитим степеном облачности). 

Веома важна карактеристика Сунчеве енергије представља време трајања сијања 

Сунца током дана (месеца, године). Ова карактеристика директно утиче на 

применљивост, величину, и техно–економске параметре система за техничку 

експлоатацију енергије Сунца. Време трајања сијања Сунца у поднељу у којем се 

налази Србија је најкраће у децембру, а најдуже у јуну. Од дужине овог времена 

директно зависи и вредност дозрачене енергије на јединицу површине у току једног 

дана. 

Просечно сунчево зрачење у Србији је за око 40% веће од европског просека, 

али и поред тога коришћење сунчеве енергије за производњу електричне енергије 

далеко заостаје за земљама Европске уније. Потенцијал сунчеве енергије представља 

16,7% од укупно искористивог потенцијала ОИЕ у Србији. На слици 5-1, [5], приказан 

је годишњи просек дневне енергије глобалног зрачења на хоризонталну површину у 

Србији. Са слике је видљиво да највећи потенцијал за коришћење енергије сунца 

постоји у југоисточној Србији.  
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Слика 5-1 Годишњи просек дневне енергије глобалног зрачења на хоризонталну 

површину  (kWh/m2) 

 

5.1 Примена соларне енергије 

 

Примена соларне енергије може се остварити на два начина: претварањем сунчеве 

енергије у топлотну и претварањем сунчевог зрачења у електричну енергију. Соларни 

системи за производњу топлоте примењују се у домаћинствима, индустрији, 

пољопривредним објектима и осталим објектима који, на пример, користе велике 

количине санитарне воде.  

Недостаци примене соларне енергије су: висока почетна улагања, проблематична 

поузданост, зависност од сунчевог светла, примена материјала који загађују животну 

средину у соларним панелима и питање ефикасности. 
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5.1.1 Соларни колектори 

 

Колектор је уређај који сакупља соларну енергију и претвара је у друге облике 

енергије; топлотни колектори претварају соларну енергију у топлотну, а колектори са 

фотонапонским ћелијама претварају је у електричну енергију. Најједноставији уређај за 

претварање соларне енергије у топлотну је равни – плочасти колектор, најважнији део 

система за соларно грејање воде и просторија. Директна конверзија сунчеве енергије у 

електричну, тзв. фотонапонски ефекат, уочен је пре скоро два века, али је тек развојем 

квантне теорије почетком 20-ог века овај феномен објашњен и схваћен. Прва соларна 

фотонапонска ћелија израђена је у Бел лабораторијама (Bell Laboratories) 1954. године. 

Фотонапонске ћелије израђене од полупроводника силицијума убрзо су, с развојем 

истраживања свемира, постале основни извори електричне енергије на сателитима, 

примарно због своје поузданости, док је цена била од мањег значаја. Значај њихове 

земаљске употребе постао је актуелан у току светске енергетске кризе раних 70-их 

година, када се почело размишљати о побољшању њихових радних карактеристика и 

ефикасности, као и нижој производној цени. Данас фотонапонска конверзија 

подразумева високу технологију производње електричне енергије из сунчеве енергије и 

у последњих десетак година постала је примарна грана индустрије соларних уређаја. 

 

Слика 5-2 Кућа са соларним фотонапонским колекторима 
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5.1.2 Соларне електране 

 

Осим директном конверзијом помоћу соларних ћелија, електрична енергија се из 

соларне може добити у соларним електранама. Соларна енергија се претвара у 

топлотну, њоме се греје радни флуид који затим покреће турбине и електричне 

генераторе. Топлотна енергија потребна за рад таквих електрана добија се 

фокусирајућим колекторима (системи огледала односно сочива) јер се равним 

колекторима не могу постићи довољно високе температуре за производњу паре. 

Обично се преграјана водена пара, добијена соларном енергијом, уводи у турбине и 

након обављеног рада враћа у кондензатор где се претвара у воду предајући латентну 

топлоту и затим као вода враћа у испаривач где циклус почиње поново. Главни делови 

соларне електране су: колектори (концентрациони, цилиндрично–параболични или 

хелиостати), пријемник (апсорбер), спремиште топлоте и турбине са генераторм за 

производњу електричне енергије. Постоје два начина добијања соларне топлоте за 

погон такве електране: систем са распоређеним колекторима (DCS–Distributed Collector 

System) и систем са централним пријемником (CRS–Central Receiver System).  У 

систему са распоређеним колекторима се уз помоћ низа концентрационих 

цилиндрично–параболичних огледала распоређених на већој површини сакупља 

соларна енергија и фокусира на апсорпционе цеви кроз које протиче флуид за пренос 

топлоте. Тако се добија пара потребна за покретање турбине  повезане са електричним 

генератором. Тај систем је погодан за мање електране. Његове су мане велики број 

огледала која морају пратити Сунце, компликован систем цеви кроз који тече флуид. У 

електранама са централним пријемником (слика 5.2) директно соларно зрачење се 

помоћу великог броја хелиостата рефлектује у пријемник који се налази на врху торња. 

Хелиостати су равна (тачније мало закривљена) огледала која стано прате Сунце и 

усмеравају његову енергију на врх торња где се загрејава одговарајући флуид. Тако 

добијена топлота се користи за погон термоелектране. Систем је погодан за електране 

веће снаге. 
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Слика 5-3 Соларна електрана са централним пријемником 
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6 ЕНЕРГИЈА БИОМАСЕ 

 

Биомаса је органска материја биљног или животињског порекла. Помоћу разних 

процеса она се претвара у употребљиву енергију. Енергија се из биомасе се најчешће 

добија директним сагоревањем, чиме се добија топлотна енергија за грејање стамбеног 

и пословног простора као и топлотна и електрична енергија у електранамa. Ређе се 

биомаса прерађује гасовита горива (биогас и депонијски гас) која се користе за 

производљу тролотне и електричне енергије  и течна горива (биодизел, биоетанол) која 

се користе у саобраћају. Основни аспект при коришћењу биомасе треба да буде 

одрживост коришћења, тј. количина биомасе која се користи за добијање разних врста 

енергије треба да буде увек мања или једнака прирасту количине биомасе. 

На слици 6-1 приказани су извори биомасе. 

 

Слика 6-1 Извори биомасе 

 

Биомаса биљног порекла је: 

• Дрвна биомаса- огревно дрво, шумски отпад, остаци и отпад обраде дрвета 

у дрвној инустрији.  Пиљевина се користи као гориво у котларницама или 

прерађује у брикете, пелете и слично. 
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• Пољопривредна биомаса- остаци годишњих ратарских, воћарских и 

виноградарских култура као што је слама, кукурузовина, стабљике, љуске 

или коштице. Пољопривредна биомаса хетерогеног је састава и ниске 

огревне моћи с високим уделом влаге и различитим примесама. 

• Енергетски засади - биљке узгојене ради производње енергије. Узгајају се 

биљке богате уљем или шећером (нпр. уљана репица, шећерна трска) или 

дрвеће с великим уделом суве материје и које брзо расте (нпр. врба, 

топола, јаблан, еукалиптус). Таква производња даје велике приносе.  

• Биоетанол и биодизел – горива слична бензину и дизелу. Биоетанол настаје 

ферментацијом шећера у алкохол. Шећер долази од шећерне трске или се 

добија хидролизом шкроба из кукуруза или целулозе из дрвета. Биодизел 

настаје естерификацијом биљних уља с алкохолом (уљана репица, 

сунцокрет, соја, отпадно јестиво уље). Користе се за погон возила у чистом 

облику или помешана с бензином или дизелом из нафте. 

Биомаса животињског порекла је биомаса с фарми животиња– измет животиња и 

спаљивање лешина (нпр. на перадарским фармама). Од измета животиња анаеробном 

ферментацијом се производи биогас. 

Отпад из агроиндустрије и комунални отпад – органски део кућног отпада, 

биомаса из паркова и вртова, муљ из колектора отпадних вода. Кориштење такве 

биомасе захтева велике инвестицијске трошкове, али тиме се уз производњу енергије 

решава проблем збрињавања отпада. 

6.1 Примена енергије биомасе 

 

Историјски гледано, биомаса је, до индустријске револуције, била основни извор 

енергије за човечанство, углавном у облику дрвета које се користило за грејање и 

спремање хране. Биомаса данас учествује са 15% у укупној потрошњи енергије, а 

значајно је да је овај удео знатно већи у земљама у развоју него у индустријализованим 

земљама. У земљама у развоју биомаса је основни извор енергије у домаћинствима, док 

се у индустријализованим земљама из биомасе добија значајан део електричне енергије. 

Водеће земље у производњи електричне енергије из биомасе су: САД, Немачка, Кина, 

Бразил, Јапан, и Велика Британија и Индија [6]. 
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. 

При сагоревању биомасе емитују се штетни гасови као и код фосилних горива, 

али је  штетност мања јер практично нема сумпора у биомаси. 

На слици 6-2 приказана је термоелектрана-топлана на шумску биомасу у 

Француској, која има инсталисано 50МW електричне и 74МW топлотне снаге. 

Произведена електрична енергија се испоручује електроенергетском систему а 

топлотна се користи за процесну пару у индустрији папира.  

 

Слика 6-2 Електрана на биомасу у Француској  

 

У Србији се биомаса, с обзиром на потенцијал, користи у скромним количинама. 

На југу Србије најзаступљенија је шумска, односно дрвна биомаса, а на северу 

пољопривредна биомаса. Задњих година, захваљујући и подршци инвестицијама из  

Глобалног фонда за заштиту животне средине (ГЕФ), развија се производња енергије из 

биомасе, односно биогаса. Граде се и пуштају у погон постројења  за комбиновану 

производњу топлотне и електричне енергије, посебно у Војводини (Алибунар, Бач, 

Батош итд.). Недавно је пуштено у погон постројење у селу Батош поред Зрењанина, 

које има инсталисано 0,6 МW електричне и 0,6 МW топлотне снаге. 
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7 ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА 

 

Геотермална енергија је топлотна енергија унутрашњости Земље. Температура у 

средишту Земље је око 6000°C и тамо се и даље одвијају термонуклеарне реакције. 

Топлота из усијаног језгра се креће ка површини Земљине коре. Најпрактичнија за 

експлоатацију геотермалне енергије су подручја где се врела маса налази близу 

површине земље. Геотермална енергија се садржи у Земљиној кори и то у подземној 

води, подземној воденој пари, топлим стенама и магми. Могуће примене су директна 

употреба извора вруће воде и водене паре, црпљење топле подземне воде и примена 

енергије топлих стена утискивањем хладне и црпљењем топле воде.  

Највећа предност геотетермалне енергије је то што је чиста и сигурна за 

околину. Највећи недостатак је то што нема много локација које су прикладне за 

искориштавање геотермалне енергије и погодних за изградњу геотермалних електрана.  

7.1 Примена геотермалне енергије 

 

Геотермална енергија може да се користи за производњу електричне енергије 

или топлотне енергије. У геотермалним електранама се пара и врућа вода користе за 

производњу електричне енергије. На слици 7-1 је приказан принцип рада геотермалне 

електране.   

 

Слика 7-1 Принцип рада геотермалне електране 
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На слици 7-2 приказана је геотермална електрана Несјавелир (Nesjavellir) на 

Исланду. О овој електрани се осим електричне енергије производи и топлотна енергија 

за загревање стамбених и пословних објеката и топла вода којом се снабдева подручје 

главног града Рејкјавика. Исланд је 2014. године из геотермалних извора добијао 78,7% 

укупне енергије [7]. Велика примена геотермалне енергије за загревање објеката је и у 

Новом Зеланду, Јапану, Италији, Филипинима и неким деловима САД. 

 

Слика 7-2 Геотермална електрана Несјавелир на Исланду 

 

Геотермална енергија се користи и у пољопривреди за загревање стакленика и 

пластеника за производњу цвећа и поврћа. Мађарска покрива 80% енергетских потреба 

пластеника геотермалном енергијом.  

Топлотне пумпе су још једна од примена геотермалне енергије. Топлотне пумпе 

се напајају електричном енергијом и у њима циркулише геотермална течност, која се 

касније користи за грејање, хлађење и припрему топле воде. 

Србија има значајан геотермални потенцијал, постоји велики број бања и 

природних и вештачких извора термалне воде. Најзначајнији геотермални потенцијал је 

Апатину, Шапцу, Богатићу, Куршумлији, Рашкој, Медвеђи, Нишкој Бањи, Прибојској 

бањи, Бањи Ковиљачи и Врању. Најзначајније налазиште геотермалне енергије у 

Србији се тренутно налази у Врањској бањи где се топла вода користи у здравственим 

терапијама и за загревање комплекса стакленика. Коришћење овог вида енергије за 

производњу електричне и топлотне енергије је у почетној развојној фази. 
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8 ЗАКЉУЧАК 

 

Обновљиви извори енергије представљају шансу и обавезу. Најбољи пример у 

свету из области примене обновљивих извора енергије је Данска, која лидер у увођењу 

и примени нових технологија у индустрији у овој области, као и производњи 

електричне енергије из обновљивих извора. У Европској унији се 2014. gодине из 

обновљивих извора енергије производило 27,5% укупних потреба за електричном 

енергијом [7]. 

У Србији се примена обновљивих извора развија задњих десетак година, 

усвајањем Закона о енергетици из 2004. законски је уређена ова област  а усвајањем 

прве Уредбе о мерама подстицаја за производњу електричне енергије коришћењем 

обновљивих извора енергије 2009. године, створени су услови за значајније 

инвестирање у обновљиве изворе. 

У Војводини постоји значајан потенцијал за коришћење обновљивих извора 

енергије, посебно енергије ветра у јужном Банату, пољопривредне биомасе и 

геотермалне енергије из природних извора и заводњених нафтних и гасних бушотина. 

На салашима, у којима се гаји традиционални начин живота у Војводини, је 

интересантна примена аутономних обновљивих извора енергије, изградња ветрењача и 

фотонапонских система мале снаге. 
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