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• У протеклој деценији, изградња малих 
хидроелектрана је знатно порасла а 
посебно у земљама Западног Балкана  
 

• Ова појава је углавном изазвана мерама 
подстицаја  
 

• То је на крају довело до све већег 
противљења јавности па и до притужби 
које су упућиване чак и Енергетској 
Заједници Европске Уније, чији је члан и 
Република Србија 



Чланице Енергетске заједнице, коју чине: Албанија, БиХ, 
БЈРМ, Молдавија, Србија, Украјина, Црна Гора и УНМИК), 
се придржавају постављених циљева за повећање удела 
енергије из обновљивих извора 
 
Због тога треба очекивати даљи раст изградње МХЕ 
 
Хидроенергија се сматра економичним и поузданим 
решењем, поред осталог, и за уравнотежење у ЕЕС, 
услед повећања броја несталних обновљивих извора 
енергије-посебно ветра и сунца 
 
Еколошки аспекти ће бити главна брига у случају таквих 
пројеката  
 
То значи да ће бити потребна потпуна усклађеност са 
прописима ЕУ (acquis communautaire) о животној среди- 
ни и то у фазама пројектовања, изградње и рада МХЕ 
 
 



МХЕ могу имати утицај на природу и биодиверзитет, 
становништво, здравље људи, пољопривредно земљиште, 
воду и пејзаж 
 
Ако се такви утицаји не процене у фази развоја пројекта, 
негативне последице могу бити велике па чак и 
непоправљиве 
 
Локалне заједнице које зависе од малих водотокова у 
удаљеним подручјима могу бити јако погођене у таквим 
случајевима 
 
Развој МХЕ је данас део опште политике повећања удела 
електричне енергије из ОИ 
 
Због тога он добија подршку у различитим облицима: 
директна финансијска подршка (feed-in-тарифе или 
премије), гаранције за олакшавање финансирања, пренос или 
закуп земљишта, приступ водним ресурсима, изградња 
инфраструктуре за прикључење постројења итд. 
 
 
 



• Тренутно хидроенергија има највећи удео  у обновљивој 
енергији у свету 

• Један од кључних циљева Енергетске заједниц ЕУ, како је 
садржано у члану 2 (д), је „побољшање еколошке ситуације 
у вези са електричном енергијом и с њом повезане 
енергетске ефикасности, подстицање употребе обновљиве 
енергије и постављање услова за трговину енергијом у 
јединственом регулаторном простору“ 

• Међутим, учесници Energy Community Sustainability Forum –
а  Енергетске заједнице ЕУ су 2019. године  закључили да 
је допринос малих хидроелектрана у производњи енергије 
у Енергетској заједници изузетно ограничен, док су њихови 
утицаји на животну средину несразмерно велики.  

• Животна средина у земљама чланицама често постаје жртва 
лоше примене правила о процени животне средине,  



До сличног закључка дошао је и  Western Balkans Investment 
Framework  Енергетске заједнице. 

Због тога је договорено да развој гринфилд пројеката треба 
преиспитати, а да предуслов сваког пројекта буде потпуна и 
правилна имплементација прописа Енергетске заједнице о 
процени утицаја на животну средину ( места реализације 
пројекта, речног слива и региона)  
  
Енергетска заједница ЕУ је донела смернице које дају 
преглед кључних аспеката развоја малих хидроелектрана у 
оквиру Енергетске заједнице: од доношења механизама 
подршке до примене одредби Директиве 2001/42/ЕУ 
(Стратешка процена утицаја на животну средину - СЕА) и 
Директиве 2011/92/ЕУ (Процена утицаја на животну средину 
- ЕИА) и импликације државне помоћи у земљама чланицама 
Енергетске заједнице. 



• Два најчешћа облика ХЕ су проточне и акумулационе 
 

• Код проточних ХЕ део речног тока се преусмерава у 
електрану. Оне обично имају мали водозахват или га уопште 
немају  
 

• Акумулационе ХЕ имају брану и вештачку акумулацију воде, 
које омогућавају осим производње електричне енергије и 
регулацију низводног тока воде 

  

• Акумулација и брана често представљају значајну препреку 
континуитету речног екосистема и његовим функцијама, 
укључујући транзит седимената, миграцију рибе и употребу 
реке. 

 

•  Вода из акумулације може се захватати у подножју или на 
врху бране, или се може преусмерити у електрану која се 
налази низводно 

 

• Преусмеравање воде може довести до фрагментације 
водених и копнених екосистема изградњом канала  



Не постоји јединствена подела ХЕ према њиховој снази 
 
Према упутствима финансијских корпорација 
разматрају се следеће врсте пројеката ХЕ: 
 
Микро ХЕ - снаге Р < 0,1МW 
 
Малe ХE - 0,1МW < P < 10МW  
        (у одређеним случајевима до 30-35МW) 
 
Средњe ХE  - 10МW < P < 100МW 
 
Великe ХE – P > 100МW 



Еколошка питања везана за МХЕ 
  

1. Становништво и здравље људи 
 
Екосистеми имају виталну улогу за добробит људи  
  
Могући утицаји МХЕ на становништво и здравље људи: 
  
- Физичко расељавање или пресељење становништва.  
МХЕ се често налазе у удаљеним подручјима где локално 
становништво у великој мери зависи од коришћења 
локалних водотокова, чија измена или цевовод може на 
крају довести до расељавања или пресељења. 
  



 Привремене или трајне промене у обрасцима запошљавања,  
средстава за живот и другим активностима. 

     Ако МХЕ омета коришћење воде даље низводно (нпр. не обезбеђује   
     довољно воде за пољопривреду и/или сточарство), овај утицај може   
     бити веома озбиљан. 
  
 Оштећење имовинских права грађана који живе у близини МХЕ, с 

посебним освртом на развој приступних путева и електричних 
мрежа из МХЕ.  

  
 Ограничења права приступа води и/или земљишту. 
     Често се дешава да се речна вода преусмерава у цеви са циљем да   
     се произведе више електричне енергије. Ова пракса може оставити   
     корито реке празно, са драстичним последицама на приступ води. 
  
 Утицаји на квалитет воде са директним или индиректним утицајем 

на здравље. 



2. Биодиверзитет 
  
Модификација или преусмеравање водотока и/или његова промена 
из текуће воде у мирну воду могу имати значајне утицаје на 
биодиверзитет: 
  
- Ефекти слатке воде и хидроморфологија:  
   Одређене врсте могу бити осетљиве на најмању промену окружења  
 
   То значи да ако се због пројекта промене температура, брзина или   
   друге карактеристике воде, ендемске врсте можда неће моћи да се  
   прилагоде новом окружењу и на крају нестану.  
 
   Бране или друге блокаде у водотоку могу променити хемијски   
   квалитет, минерални састав и PH реке узводно и низводно, на  
   пример, накупљањем загађивача у седиментима.  
 
   Цевоводи могу оставити празно корито и потпуно лишити локални   
   екосистем слатке воде.  
   Све ове промене утичу на састав присутних биљних и животињских   
   заједница. 



-Деградацијa екосистема:  
  Ако се вода преусмери у цеви и корито реке остане   
  суво чак и на краће временске периоде, оно утиче на  
  деградацију екосистема корита.  
  
- Губитак разноликости врста и генетске разноврсности:   
   Бране и акумулације могу бити корисне за неке врсте,   
   док су штетне за друге. 
  
- Утицаји на станишта у околним подручјима:  
   Рибе су природни плен неколико грабљивица (сисара и  
   птица) и смањење њиховог броја може имати   
   негативне ефекте у ланцу исхране. 



3. Земљиште, ваздух и клима 
  
Утицаји МХЕ на околно земљиште се углавном повезује са контролом 
ерозије обала и регулацијом тока (контролом поплава).  
  
Такође, динамична природа река утиче на међусобно повезане 
мочваре, поплавне шуме, влажне ливаде, речне плавне равнице које 
су значајан резервоар воде и које утичу на ниво великих и малих вода 
  
Изградњом МХЕ (када се врши корекција водотока, одузимање воде, 
одржавање водних тела и интензивна употребу земљишта) измењене 
су природне конфигурације водотока и њихових плавних подручја. 
  
МХЕ могу утицати на  микроклиму преко додатних испаравања 
поплавне вегетације. 
  
Утицај МХЕ на климатске промене је позитиван због коришћења 
обновљивог извора енергије и смањења емисије гасова стаклене баште  
  
Међутим, треба узети у обзир индиректни утицај на додатну емисију 
гасова услед промене у коришћењу земљишта, крчења шума, 
изградње транспортне инфраструктуре, уградње грађевинског 
материјала, коришћења грађевинских машина.  



Уговор Енергетске заједнице 
 
Чланом 2 (д) Уговора Енергетске заједнице предвиђено је да 
уговорне стране треба да подстичу примену обновљиве енергије.  
  
У складу са тим задатком, у члану 20. Уговора донета је Директива 
2009/28/ЕУ о обновљивим изворима енергије, као обавеза за све 
чланице. 
  



Директиве Енергетске заједнице о животној средини 
  
• Директива 2011/92 / ЕУ од 13. децембра 2011. о процени утицаја одређених 
јавних и приватних пројеката на животну средину 
  

• Директива (ЕУ) 2016/802 од 11. маја 2016. која се односи на смањење садржаја 
сумпора у неким течним горивима  
  

• Директива 2001/80 / ЕЗ од 23. октобра 2001. о ограничењу емисије загађујућих 
материја у ваздух из великих постројења за сагоревање; 
  

• Директива 2010/75 / ЕУ од 24. новембра 2010. године о индустријским 
емисијама (превенција и контрола загађења); 
  

• Директива 79/409 / ЕЕЗ од 2. априла 1979. о очувању дивљих птица; 
  

• Директива 2004/35 / ЕЗ од 21. априла 2004. о одговорности према животној 
средини у погледу спречавања и отклањања штете по животну средину 
  

• Директива 2001/42 / ЕЗ од 27. јуна 2001. о процени утицаја планова и програма 
на животну средину 



Државна подршка за МХЕ се обично спроведила кроз feed-in тарифе 
за период од 10 до 20 година, а у већини случајева улагање се 
исплатило за половину тог времена. 



• Неке од уговорних страна Енергетске заједнице у 
последњих неколико година смањиле су feed-in тарифе или 
су их укинуле 

 

• European Economic Advisory Group (EEAG) захтева да 
корисници подршке продају своју електричну енергију на 
тржишту а да им се помоћ додељује као премија на тржишну 
цену 

 

• ЕЕAG, такође, захтева да се помоћ додељује у процесу 
надметања, на основу  јасних, транспарентних и 
недискриминаторних критеријума (осим за електране снага 
мањих од 1MW) 

 

• Коначно, ЕЕАG наводи да субвенције штетне по животну 
средину треба постепено укинути. 

  
• Зато се приликом одобравања помоћи за МХЕ мора 

поштовати Оквирна директива о водама, која даје 
критеријуме о новим изменама водних тела, због могућих 
негативних утицаја на водне системе и биодиверзитета 



Смернице Секретаријат Енергетске заједнице 
  

При процени еколошке и енергетске помоћи која се нуди за МХЕ, држава 
мора да следи Смернице Европске комисије о државној помоћи за заштиту 
животне средине и енергију 2014-2020 (ЕЕАG).  
  

У складу са одредбама ЕЕАG -а, субвенције штетне по животну средину биће 
постепено укинуте. 
  

За МХЕ свих снага обавезно се врши процена утицаја на животну средину 
  

За планове и програме, на основу којих се израђују пројекти, мора се вршити 
стратешка процена утицаја на животну средину 
  

При процени утицаја пројекта, плана или програма на биодиверзитет, у 
извештају о животној средини узима се у обзир листа угрожених или других 
врста које изазивају забринутост у том подручју. 

Укључивање заинтересоване јавности мора бити осигурано током целог 
процеса, како на стратешком тако и на пројектном нивоу.  



Пример добре праксе 
  
• МХЕ играју важну улогу у енергетском сектору Аустрије 
  
• Аустрија има 3.262 МХЕ укупне инсталисане снаге 1.523 

МW и производње 6.853,8 GWh годишње.  
 
• Аустријска влада је поставила циљ да изгради још већи 

број МХЕ чија ће укупна снага износити 1.780 MW tj 17% 
више у односу на постојећу снагу.  

 
• Да би тај циљ био постигнут у Аустрији је започет развој 

тзв ЗЕЛЕНИХ МХЕ  
 
• Изградњом зелених МХЕ Аустрија успешно решава 

проблем повећања енергије из МХЕ задовољавајући 
истовремено строге еколошке захтеве, посебно у погледу 
еколошког тока реке и обнављањa река.  



Поређења ради: 
  
У Србији ради 131 МХE (25 пута мањи број него у Аустрији), 
чије снаге се креће од 10,7 kW до 7 МW.  
 
Њихова укупна инсталисана снага је 87,6 МW (17 пута мања 
него у Аустрији) 
  
Процењује се да је потенцијал за изградњу МХЕ (до 10 МW) у 
Србији приближно 467 МW на укупно 856 локација.  
 
То значи да је до сада реализовано 19% потенцијала.  
 
Стратегија развоја енергетског сектора усвојена 2016. 
подстиче улагања у обновљиве изворе енергије и поставља 
укупни циљ да инсталисани капацитет нових електрана на 
обновљиве изворе енергије достигне 1835 МW до 2030.год 



Хвала на пажњи! 
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