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ПРЕДГОВОР

У завидно дугој традицији постојања и рада Српске академије наука и 
уметности увек је присутно настојање на активном праћењу и учешћу у ак-
туелним догађањима и проналажењу решења проблема општег цивилиза-
цијског и/или националног значаја. У том смислу је, ценећи иначе врло ши-
року глобалну проблематику природне и животне средине изузетно битном 
и за наше друштво са политичког, економског и етичког аспекта, а посебно 
у том оквиру и са аспекта будућности нових генерација, Председништво 
САНУ основало 1972. године Међуодељењски одбор „Човек и животна сре-
дина“, који сада егзистира и ради као Академијски одбор „Човек и животна 
средина“. Рад Одбора одвијао се и одвија ради праћења актуелне проблема-
тике у области заштите и унапређења животне средине у Републици Србији, 
у контексту глобалне проблематике тог аспекта, и уз активно учешће у ука-
зивању на актуелне проблеме и проналажење одговарајућих прихватљивих 
и рационалних решења. Сходно томе, чланови Одбора су на неколико са-
станака Одбора указивали на све присутнију активност у области изградње 
малих хидроелектрана (МХЕ) и све учесталије реакције pro et contra, како у 
круговима стручњака тако и у широј друштвеној јавности. На основу тих 
сазнања, Одбор је на својој седници, одржаној 17. децембра 2018. године, 
донео одлуку да организује симпозијум „Утицај малих хидроелектрана на 
животну средину“, који је одржан 6. јуна 2019. године у свечаној сали САНУ.

Основни циљ скупа било је научно и стручно презентовање објек-
тивних чињеница, првенствено из одговарајућих техничких и биолошких 
области и дисциплина које се односе на изградњу и експлоатацију МХЕ, као 
и њихов краткорочни и дугорочни утицај на животну средину у ужем и ши-
рем окружењу. У том смислу је, у складу са принципом „предавања по по-
зиву“, пружена прилика једном броју стручњака проверене компетентности 
из одговарајућих дисциплина из оквира проблематике скупа да саопште 
своја респектабилна знања и искуства, као и да предложе могуће правце ре-
шења актуелних проблема. Скуп је био отворен за јавност, с циљем поди-
зања нивоа обавештености о наведеној проблематици, као и омогућавања 
изношења индивидуалних мишљења кроз дискусију која је одржана након 
излагања реферата. Ова монографија садржи текстове осам ауторских ра-
дова који су, у нешто сажетијем облику, били изложени током одржавања 
симпозијума, а који су рецензирани од стране експерата за одговарајуће обла-
сти, као и говорe др Горана Тривана, министра за заштиту животне средине 
у Влади Републике Србије и академика Марка Анђелковића, председника 
Академијског одбора „Човек и животна средина“, који су одржани у оквиру 
отварања Симпозијума.
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У панел-дискусији одржаној након излагања реферата учествовало је 
једанаест дискутаната. Шест дискутаната се одазвало позиву и у предвиђе-
ном року доставило своје дискусије у писаном облику, према утврђеним 
пропозицијама, тако да су и оне увршћене у ову монографију. На основу 
изложених реферата, Организациони одбор симпозијума „Утицај малих хи-
дроелектрана на животну средину“ формулисао је закључке скупа који су 
публиковани у оквиру ове монографије. 

Четири аутора која су одржала три реферата у оквиру наведеног сим-
позијума, из својих личних разлога, делимично су се оградила од опште 
формулисаних закључака, што је такође дато у оквиру ове публикације.

У Београду, 20. новембра 2019. године
Академик Марко Анђелковић 



С И М П О З И Ј У М

УТИЦАЈ МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА  
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Можда се разлог једног дела проблема данашњег човечанства може 
сагледати у уџбеничкој сентенци која каже да је Homo sapiens једина орган-
ска врста на Земљи која свесно, осмишљено и наменски користи ресурсе 
из свог окружења и активно прилагођава средину својим потребама. Усло-
вно речено, „напредак“ на том плану кретао се од нивоа када се човек 
 плашио природе, осећајући се изузетно слабашним у односу на њену моћ, 
чије испољавање није могао предвиђати и контролисати, до нивоа када је 
помислио, односно поверовао да влада природом, неопрезно и убрзано 
„прескочивши“ фазу спознаје да је он сам део природе те да му је најбоље да 
буде у хармонији са својим природним окружењем. Са експоненцијалним 
порастом броја људи на нашој планети и напретком технологије рапидно је 
растао обим коришћења природних ресурса, што је, узрочно-последичном 
везом пратило и нарушавање природне средине. Тај процес је неконтроли-
сано прогредирао, док није достигао ниво који превазилази границе само-
обновљивости одређених екосистема, што има за последицу девастирање 
природне средине. Савремени ниво развоја науке и технологије пружа моћ 
којом може да се очува или, пак, уништи све оно што волимо и што нам је 
драгоцено. По свој прилици, по први пут је у историји човечанства да оп-
станак целе људске врсте може да зависи од одлука једног јединог покољења. 
Питање је да ли ће човек бити довољно мудар да уравнотежи своја научна 
сазнања и технолошке могућности са природним закономерностима пре 
него што злоупотреби сопствену моћ и изазове још веће негативне непо-
прављиве промене у свом природном окружењу. 

Овакав свеобухватни сценарио у великој мери укључује и догађања 
везана за производњу различитих видова енергије, шта више, можда је тај 
аспект људског деловања најилустративнији у односу на протекло, садашње 
и евентуално будуће девастирање нашег природног окружења. Наиме, не-
сумњиво да је развој људске цивилизације непрекидно био спрегнут и по-
зитивно корелисан са способношћу људи да производе енергију која им је 
неопходна како за задовољавање елементарних потреба, тако за подизање 
општег цивилизацијског нивоа. Та спрега између производње енергије и 
развоја људског друштва досегла је ниво на коме је енергија постала импера-
тив опстанка савременог људског друштва на постојећем цивилизацијском 
и техничко-технолошком нивоу. Цивилизацијско-технолошка зависност 
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савременог човечанства од енергије и чињеница да савремена технич-
ко-технолошка решења за производњу енергената и енергије неминовно, на 
себи специфичан начин, доприносе даљем девастирању природне средине 
у нескладу су са опредељењима везаним за одржив развој и очување при-
родне средине на Земљи. Како опредељења о одрживом развоју и очувању 
и унапређењу природне средине нису мотивисана академским алтруизмом, 
већ су инаугурисана као императив за очување постојећих људских друшта-
ва, па, у крајњој инстанци, и саме врсте Homo sapiens, то уочена контрадик-
торност захтева хитна решења. У тој „хитности“, несвесно или свесно, нена-
мерно или намерно, оправдано или неоправдано, промовишу се и спроводе 
у праксу решења која у основи не смањују проблем већ га мултиплицирају 
путем диверсификације. 

Како је доминантан вид енергије који се данас користи електрична 
енергија, то је за очекивање да ће се у сфери производње електричне енер-
гије појавити одређени аспекти из проблематике на нивоу напретка људске 
цивилизације и угрожавања постојећих екосистема и биодиверзитета. Ова 
генерално присутна глобална ситуација, уз одређене специфичности, при-
сутна је и у Србији, посебно сада у оном делу где се ради о трагању и/или 
увођењу могућих нових тзв. обновљивих извора енергије, у одсуству потпу-
не јавно доступне информације о њиховом утицају на природну средину и 
живи свет. Стога је проблем задовољења све већих потреба за електричном  
енергијом уз истовремено очување природне средине, биодиверзитета, 
обра дивог земљишта и свега оног што нам даје шансу за опстанак и развој, 
изузетно актуелан и незаобилазан у тренутку када као друштво и држава 
морамо да дефинишемо многобројне дугорочне правце деловања који су од 
државотворног и националног значаја. 

Ценећи да је широка глобална проблематика у вези са природном и 
животном средином од посебног значаја за наше друштво са политичког, 
економског и етичког аспекта, Српска академија наука и уметности осно-
вала је пре скоро 50 година (1972. године) Међуодељењски одбор „Човек и 
животна средина“, који данас ради под називом Академијски одбор „Чо-
век и животна средина“, са задатком бављења проблематиком заштите и 
унапређења животне средине. У вези с тим, велико ми је задовољство да 
вам се обраћам у својству актуелног председника наведеног Академијског 
одбора, чији су чланови и сарадници, на основу студиозног разматрања 
актуелног, све интензивнијег тренда изградње малих, претежно дерива-
ционих, хидроелектрана предложили и адекватно образложили потребу 
за одржавањем симпозијума посвећеног проблематици утицаја на при-
родну и животну средину градње и експлоатације малих хидроелектрана. 
Та иницијатива подржана је од стране релевантних тела Српске академије 
наука и уметности, те су се тако стекли сви услови за организацију, као и 
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данашњу реализацију симпозијума „Утицај малих хидроелектрана на жи-
вотну средину“. 

Одржавање овог симпозијума још један је од бројних показатеља и 
доказа да је Српска акдемија наука и уметности од свог постанка, па до да-
нашњих дана настојала да активно прати и учествује у решавању актуелних 
проблема општег цивилизацијског и/или националног значаја. Сматрамо да 
је прави начин присуства и деловања Српске академије наука и уметности 
у нашем друштву да кроз што активнији рад својих одељења и одбора, пу-
тем организовања различитих видова научних и стручних окупљања, обе-
збеђујући својим друштвеним угледом и научним ауторитетом висок ниво 
рада на њима, перманентно јавно износи аргументоване ставове и предло-
ге за решавање актуелних проблема у нашем друштву и држави, односно у 
свим сферама битним за њихов опстанак и развој.

Поред излагања позваних предавача, очекујемо и значајан допринос 
раду скупа кроз панел-дискусију, кроз слободну размену аргумената у при-
лог, или против ставова који буду изнети у ауторским излагањима. Тек-
стови изложених реферата, ауторизовани текстови дискусија и закључци 
скупа биће публиковани у виду монографије. Уверен сам да ће организо-
вање и рад овог научног скупа бити у складу са традиционалним квали-
тетом рада Академијског одбора „Човек и животна средина“, као и да ће 
оправдати поверење које је указано од стране Српске академије наука и 
уметности. 

У Београду, 6. маја 2019. године
Академик Марко Анђелковић





СКУП „УТИЦАЈ МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА  
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ“

Академијски одбор „Човек и животна средина“, САНУ

Излагање министра заштите животне средине др. Горана Тривана

Даме и господо, уважени председниче Српске академије наука и умет-
ности, чланови Академије, професоре Анђелковићу, колегинице и колеге,

Дозволите ми да кажем неколико речи које мислим да би требало да 
и овде, на овај начин буду изречене. Не верујем да данас, не само у Србији, 
него и планетарно, постоји значајнија тема него што је питање заштите жи-
вотне средине. Управо, ослањајући се на речи академика Костића, сматрам 
да нема важнијих питања од питања опстанка на овим и другим просторима. 
Данас најважније питање у свету, јесте питање опстанка цивилизације, био-
диверзитета, и природе саме по себи. Друго је питање да ли, и како видимо 
еколошка ограничења, и шта практично радимо или не радимо, како бисмо 
заштитили и сачували биодиверзитет. Међутим, ми сносимо одговорност - 
а ја лично и спремност, да променимо оно што би требало мењати, урадимо 
оно што је неопходно, а да оно што не би требало радити не радимо. 

Тема о којој данас говоримо је велика тема у Србији, с обзиром да је 
грађане мотивисала да, не само разговарају о томе, него и да се итекако боре 
за оно што сматрају својим наслеђем и залогом за будућност. Без обзира 
што можемо имати различите ставове о малим хидроелектранама (у даљем 
тексту МХЕ), посебно деривационим, добро је да чујемо сва мишљења. По-
требно је да данас, са становишта струке и аргументовано причамо о свему 
јер нема разлога ћутати ни о једној теми, нити о супротстављеним интере-
сима и о супротстављеним људима када су у питању интереси. Ја не верујем 
да је то табу. Можда за некога јесте, за мене није, нити за Министарство које 
не ћути, и има одговоран однос према свакој, па и овој теми, без обзира на 
све. Право је задовољство износити своје стручне и професионалне ставове 
и онда када можете да претпоставите да то неће ићи баш лако. То што не иде 
лако, мотивише на то да се добро обучите, добро уђете у тему, и да имате ар-
гументе које сте спремни да у сваком тренутку сучелите са сваким ко мисли 
да такође има аргументе на ту тему. 

Данас ћу вам рећи свој и став Министарства о МХЕ који сам више пута 
јавно изрекао. Почео бих од личног. Рођен сам у Кладову, и дечаштво провео 
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уз Ђердап. Мада се не може правити непосредна паралела између МХЕ и ХЕ 
„Ђердап“, у одговору на запитаност – како је наш живот изгледао тамо пре 
и после те промене, на известан начин може се правити поређење између 
онога шта тако великој реци и окружењу учини један „Ђердап“, и шта тако 
малим потоцима може направити једна МХЕ. Мислим да су последице гото-
во исте, а стручњаци ће рећи да ли јесам, или нисам у праву, када говорим о 
промени микроклиме без обзира на климатске промене, промени биосфере, 
или ако реторички само питам где су моруне? Па нема их. Цивилизацијски 
напредак који доноси изградња оваквих грађевинских и инфраструктурних 
објеката подразумева и одређене последице. Нема објекта који ћете напра-
вити у природи, а да нема последица по животну средину, само можемо раз-
говарати о прихватљивости и цени тих последица. То је такозвана бајка о 
одрживом развоју. Нисам велики поклоник бајке о одрживом развоју, зато 
што мислим да цивилизација мора да прави другачије изборе и одважније 
кораке у примени и коришћењу савремених технологија, како би се смањио 
еколошки отисак. То је питање политике животне средине у свету која се 
унеколико мења уназад годину дана, што даје некакав оптимизам да се може 
променити курс. Упркос свему што се кроз одрживи развој планетарно пре-
дузимало на смањењу гасова са ефектом стаклене баште, ми и даље имамо 
озбиљан проблем, јер средња годишња температура Планете расте. Шта смо 
урадили за 40 година? У резултату не само ништа, него минус, математички 
речено. Одрживи развој је важан, али тешко достижан без примене концеп-
та циркуларне, зелене економије која би могла потпуно да промени концепт 
технологија које користимо, а које заправо загађују животну средину.

Далеке 1987. године урађен је катастар за који не знамо када је усвојен, 
о броју од 856 МХЕ које је могуће изградити у Србији. Потом је Минис-
тарство надлежно за послове енергетике и заштите животне средине пред-
видело изградњу око 500 таквих објеката. Актуелно фактичко стање је да 
имамо око стотину изграђених МХЕ, и још један број у некој фази припреме 
изградње. Одмах након оснивања Министарства заштите животне средине, 
суочили смо се са проблемом МХЕ „Паклештица“ на реци Височица. Месе-
цима пре тога, грађани се жустро боре да до јавности дође информација да 
се нешто дешава на Височици, што је легитимно право грађана, а можемо 
увек дискутовати о методама које се примењују. 

Министарство је потписало сагласност на Студију о процени утицаја 
на животну средину пројекта изградње МХЕ „Паклештица“, али нетом иза 
тога ја сам тај потпис повукао, јер се испоставило да нисам добио тачне по-
датке о строго заштићеним врстама које тамо обитавају. Дакле, неко, или је 
намерно прећутао, или просто није знао да се тамо налазе строго заштићене 
врсте. Ово говорим зато што би у Србији, чини ми се, требало да се промени 
пракса, и да ако погрешите, не срљате тврдоглаво из грешке у грешку, него 
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да свесно признате себи и другима да је грешка направљена. Можда није 
важно ко је направио грешку, важно је исправити је, и кренути даље. 

На темељу потписа који сам повукао са акта који сам пре тога донео, 
власници или извођачи радова МХЕ „Паклештица“, потпуно легитимно су 
поднели тужбу Управном суду који им је дао за право. Нисам могао, заједно 
са мојим колегама у Министарству да се помирим са чињеницом, да се у из-
реци Управног суда наводи да нису предочени никакви нови елементи да би 
моја одлука о недавању сагласности на Студију о процени утицаја на живот-
ну средину пројекта изградње МХЕ „Паклештица“ на реци Височици, била 
валидна. Међутим, то не одговара чињеницама, јер су се управо појавили 
нови аргументи, а то је присуство строго заштићених врста на том заштиће-
ном подручју. Жалили смо се Врховном касационом суду који је пресудио у 
корист Министарства заштите животне средине. 

У свему томе што сам сада рекао имате неколико врло необичних 
поступака када је у питању понашање у нашем јавном животу, посебно од 
стране државе: изражавање нашег става, повлачење мог потписа, потпуно 
отворена комуникација са стручном јавношћу и другим заинтересованим 
странама, наше немирење са одлуком судског органа и наше легитимно пра-
во да се жалимо. Врховни касациони суд пресудио је на најбољи могући на-
чин, пресудио је у корист реке, биодиверзитета и ја им се на томе захваљујем. 
То је било питање не само струке, већ и онога што живот сам по себи решава 
и што етика подразумева. Срећан сам да нам је највиша судска инстанца у 
Србији дала за право, а ово питање ће даље ићи својим законским током. 
Међутим, на темељу МХЕ „Паклештица“ ми смо „изградили случај“, како се 
то може на неки начин рећи, и наше друштво је постало хиперосетљиво на 
ову тему. Нико више неће моћи да жмури на ову тему. 

Испоставило се да је то за медије био значајан догађај, и од тада, зајед-
но са онима који се на свој начин боре за своју врсту истине, имамо бурну 
расправу у друштву. Од првог дана ове друштвене расправе сматрамо да 
су деривационе МХЕ штетне, али да се оне могу изградити ван заштиће-
них природних добара, и уз поштовање светских стандарда. Међутим, када 
обиђете велики број тих МХЕ, испостави се да нису баш све урађене у скла-
ду са пројектом и да нису испоштовани прописани услови. 

И у формалним и неформалним разговорима које смо имали са пред-
ставницима удружење власника МХЕ, јасно сам изнео свој јавно изречен 
став да сам против тога да се МХЕ граде у заштићеним добрима. Истовре-
мено, предложио сам онима који су већ добили дозволу да граде МХЕ у 
заштићеним добрима  да ми, мислим на Министарство рударства и енерге-
тике и Министарство заштите животне средине, дамо неке друге локације 
које нису у заштићеним добрима, и да заједнички нађемо решење да се де-
ривационе МХЕ тамо више не граде. Они то нису одбили, што је јако добро. 
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Након годину и по дана, постигли смо сагласност око тога да можемо да 
проверимо сваку од МХЕ да се приведе намени, односно извесну спремност 
код њих да се разговара и да се неке ствари помере. 

Вероватно се никад нећемо сви сагласити око тога, да ли, или не би 
требало градити МХЕ у заштићеним подручјима. Ја око тога немам дилему, 
као личност која се водила стручном идејом, и која је формирана, школо-
вана, и развијала се на београдском универзитету, руководићи се стручним 
идејама и са пуним поверењем у институције. Стално јавно говорим, нема 
сумње да Србија располаже еминентним научницима, одличним факулте-
тима и институтима. Србија не би могла да напредује, да није те потентне 
интелектуалне снаге коју свакако имамо.

Расправа коју данас водимо у САНУ је само, чини ми се, један струч-
ни и коначни крај те дуге друштвене расправе коју водимо, и зато хвала и 
председнику САНУ и академику Анђелковићу због тога што Академија на 
овај начин иде у корак с временом, и са својим народом. Мени је то јако ва-
жно. И даље не морамо у свему да се сагласимо, али је значајно да се на овом 
месту, које је готово свето када је у питању наука, прича о оваквим темама. 
Број људи који су овде данас присутни говори да, не само да смо у праву што 
овакву тему доводимо пред јавност на овај начин, него да смо у праву у ставу 
који имамо, а на крају ове расправе ћемо видети да ли смо заиста у праву. 

Рекао бих да не би требало да имамо заблуду да су грађани реаговали 
на ову тему само због тога што су угрожени наши потоци и реке. Када је реч 
о угрожености река, скрећем пажњу да ми најчешће не говоримо заправо 
о рекама, већ о речицама и потоцима. Дакле, те такозване реке на Старој 
планини заправо нису реке. За нас који живимо овде, реке су Дунав, Сава, 
Морава, Дрина, Колубара... овде се ради о много мањим водотоковима који 
су хиперосетљиви на сваку врсту интервенције. О томе ће сигурно говори-
ти они који се од мене боље разумеју, али дужан сам да скренем пажњу о 
каквим се заправо водотоковима ради. То је веома важна чињеница, како 
бисмо имали у виду да свака интервенција у природи и на водама тог типа, 
јесте драматична за живи свет који се ту налази. Бројни подаци показују да, 
где год да то урадите, живи свет се мења или нестаје, а ја не желим да будем 
актер такве ситуације. Природа је незамењива. 

Србија по свом биодиверзитету спада у једно од најбогатијих под-
ручја у свету. Србију, која са мање од два посто површине чини Европу, на-
стањује скоро 40 посто биљака и скоро 70 посто риба европског континента. 
Немамо право да уништавамо ту врсту богатства. Морамо да чувамо то бла-
го које је од посебног еколошког, екосистемског, биогеографског, научног, 
здравственог, економског и другог значаја за Републику Србију. Биодивер-
зитет је темељ здравља Планете и живота свих нас. По најновијим подацима 
Уједињених нација, готово милион животињских и биљних врста неповрат-
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но нестаје од оних наводно око осам милиона врста колико заправо имамо 
на Планети. Ако се овакав забрињавајући тренд настави више ништа неће 
бити исто, ни човек ако опстане, јер промена окружења битно утиче на про-
мену психологије човека као бића. Пуста планета је пут да човек сам себе 
искорени.

Не желим да дигнем руке од тога, и не желим да не урадимо све што 
можемо да бисмо сачували биодиверзитет, без обзира на све економске и 
друге интересе. Економија је почела да пада у други план у односу на жи-
вотну средину. Људи нису само мотивисани да сачувају своје потоке и реке. 
Уназад неколико година, и у свету и код нас, грађани су постали осетљиви 
на питања заштите животне средине, и неће више да се понашају лојално ни 
према коме ко уништава њихово непосредно окружење. То је психолошки 
кључна чињеница коју морају сви да имају у виду, и наука, и привреда и 
политика. Ко то пренебрегне, промашиће тему. Јер грађани имају право да 
се брину за своју будућност и да чине оно што сматрају да би требало, да би 
заштитили свој животни ресурс. А шта је важније од воде? Ваздух без кога 
можемо пет минута, вода без које не можемо више од неколико дана, а без 
свега осталог, пре свега материјалног и потрошачког, чини ми се да можемо.

То је суштински, филозофски став који ово Министарство има, и он 
се, док сам ја задужен и одговоран за овај ресор, неће мењати. Немам право 
на то, и не постоји никаква цена коју нисмо спремни да платимо да бисмо 
истрајали у ономе што је наша мисија да, штитећи природу, чувајући биоди-
верзитет, сачувамо нас, људе. И тиме смо се водили упркос, или зарад арти-
кулације свих сучељавања о МХЕ, којима сведочимо у последње две године, 
и која су на различите начине исказана, мање или више аргументовано де-
монстрирана. Али има и граница, и зато Министарство, ослоњено на науку 
и резултате научно-стручног истраживања, мишљење стручне јавности и 
вођено општим интересом Србије, припремило измене Закона о заштити 
природе. Имамо још нека дотеривања да урадимо, меримо тренутак када ће 
се то десити, јер је време важно. Молим вас да то разумете. Да смо иниција-
тиву о промени закона покренули 2017. године ништа не би било од тога. Да 
би се неке промене десиле, ви морате да створите мњење, и у друштву, и у 
Влади, и негде другде. Приближавамо се правом тренутку по мом мишљењу. 
Какав ће бити епилог, видећемо сви заједно, јер већина нас који заговара-
мо важност изградње еколошки одговорног и одрживог друштва и здраве 
животне средине по највишим еколошким стандардима, мисли да смо на 
правом путу. Какав ће бити резултат у суштинском смислу, за мене нема ди-
леме, немамо право да уништавамо и девастирамо природна добра. Грађани 
неће дозволити. 

 Рећи ћу јавно и следеће: једино је Завод за заштиту природе морао да, 
у складу са законом, у годинама које су иза нас, реагује другачије. Завод има 
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легитимно право да тамо и где је дозвољено, у другој и трећој зони заштиће-
них подручја, дајући услове под којима неко може да гради МХЕ, каже: Не 
може. А ево, ја сам показао да не може, на темељу аргумената које су они 
требали да испоставе. Дакле, и сада када причам, у овом тренутку, то је мо-
гуће без икаквих измена Закона. Само је важно да стручне институције раде 
свој посао. Негде то јесу радиле како треба, а негде и нису. Неке конвенције 
у друштву које су важне, нису питање добре воље, консензуса и договора, 
већ су питање закона, а још више спровођења закона. Ми најчешће имамо 
проблем са спровођењем закона. Нису наши закони лоши, само је питање 
ко их спроводи и како их спроводи, и то је она прича и о инспекторима, о 
пракси... 

Завршићу тиме што ћу вас обавестити да нам се 25. априла ове године 
обратио заштитник грађана коме су се грађани жалили да им је угрожено 
уставно право на здраву животну средину, чињеницом да су изграђене, или 
да ће бити изграђене неке МХЕ. Након разматрања тог проблема, заштит-
ник грађана је Министарству заштите животне средине, Министарству 
рударства и енергетике, Министарству грађевинарства, саобраћаја и ин-
фраструктуре, и не знам још ком ентитету, упутио мишљење и препоруку. 
Нашем Министарству је упућена препорука да се позабавимо овим пробле-
мом, по њиховом мишљењу тако, што ћемо изменити закон и донетим из-
менама омогућити да МХЕ нема у заштићеним подручјима.

 
Хвала им на томе.
Хвала и вама на пажњи.



УТИЦАЈ МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА РЕЖИМ 
ВОДА И ВОДНИ УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО  

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

ВЕЉКО ДИМИТРИЈЕВИЋ

С a ж е т а к. – Од 1900. године када је пуштена у рад прва хидроелектрана 
„Под градом“ на Ђетињи у Ужицу, па до данас (у протеклих 120 година) са-
грађене су бројне хидроелектране у Србији. То искуство омогућава да се по-
уздано предвиде утицаји рада хидроелектрана на режим вода и водотокове, 
и да се претходним условима и правилима градње ограничи њихово негатив-
но дејство тако да ови објекти буду прихватљиви за локално становништво 
и заједницу у целини. 
Након доношења Закона о енергетици 2004. године, усвојена је Стратегија 
развоја енергетике РС и Национални акциони план за обновљиве изворе 
енергије, којим је предвиђено да се у планском периоду до 2030. године из-
граде мале хидроелектране укупне снаге 400 Mw. Програм изградње малих 
хидроелектрана (МХЕ) заснован је на Катастру МХЕ из 1987. године, којим 
је одређено 856 потенцијалних локација за њихову изградњу, на свим значај-
нијим водотоковима у Србији. Укупна инсталисана снага МХЕ дефинисаних 
катастром износи око 450 Mw, а њихова годишња производња је процење-
на на 1590 Gwh. Овај катастар није узео у обзир стратешке циљеве упра-
вљања водама и заштите животне средине и не одговара садашњем стању 
коришћења и уређења водотокова, те није реална основа за њихово плани-
рање и изградњу јер су у њему прецењени водни потенцијали и могућност 
коришћења водних снага на малим водотоковима у Србији.
Могућност стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енер-
гије и подстицајне мере утицале су да претходних неколико година дође до 
интензивне изградње МХЕ, при чему се право коришћења водних добара 
остваривало прибављањем бројних мишљења, потврда и дозвола, кроз раз-
личите управне поступке. Већ при пуштању у рад првих електрана, дошле 
су до изражаја све слабости и недостаци непланске изградње МХЕ, што је 
изазвало оправдане критике стручне јавности и незадовољство локалног 
становништва. Погрешно је да се конфронтирају ставови, тако што ће заин-
тересовани инвеститори и учесници у овом пројекту тврдити да је у питању 
„зелена“ енергија и обновљив ресурс, а локално становништво, удружења 
грађања и део стручне јавности оспоравати изградњу МХЕ и тражити њихо-
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во уклањање. Чињеница је да изградња хидроелектрана и коришћење водних 
снага има значајно место и учешће у обезбеђењу енергетског биланса Србије 
и да се, уз одговарајућа техничка решења и одговоран однос према животној 
средини, хидроелектране могу успешно градити. 
Циљ рада је да се прикажу расположиви водни ресурси и последице изградње 
МХЕ на режим вода, и укаже на могућност компромиса у реализацији ових 
пројеката. У реферату ће бити изложена досадашња искуства у вези са изда-
вањем водних услова и мерама које би требало предузети у поступку плани-
рања и контроле рада МХЕ. 

Кључне речи: коришћење водних снага, мале хидроелектране, водни услови, 
управљање водама

ИСТОРИЈАТ ИЗГРАДЊЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНА У СРБИЈИ

Прве хидроелектране у Србији изграђене су почетком XX века. Го-
дине 1900. пуштена је у рад прва хидроелектрана „Под градом“ на Ђетињи 
у Ужицу, затим 1903. „Вучје“ на Вучјанки у Лесковцу, 1908. „Гамзиград“ на 
Црном Тимоку у Зајечару и „Света Петка“ на Нишави код места Острови-
ца и 1911. „Моравица“ на истоименој реци у Ивањици. Био је то почетак 
електрификације у Србији, када је уведена јавна расвета и покренуте прве 
индустријске машине на електрични погон. До 1990. године изграђено је 
седамнаест малих хидроелектрана, снаге до 10 Мw (МХЕ), које у погледу 
коришћења расположивог хидропотенцијала и односа према природном 
окружењу могу да задовоље садашње критеријуме заштите животне среди-
не. Овим МХЕ (табела 1) данас управља ЈП ЕПС. Њихова инсталисана снага, 
према пројектима ревитализације који су у току, износи око 28 Mw, а про-
сечна годишња производња 120 Gwh.

У периоду од 1954. до 1990. године је интензивирана изградња хидро-
електрана у Србији. У овом периоду  изграђени су  велики енергетски систе-
ми на Власини, Увцу и Лиму, Дрини и „ХЕ Ђердап I и II“ на Дунаву, којима 
управља ЈП ЕПС (табела 2).

Двадесетогодишњи просек производње електричне енергије на хи-
дроелектранама износи 10.500 Gwh. У зависности од хидролошких услова 
и плана производње учешће хидроелектрана достиже и 30% у укупној про-
изводњи електричне енергије и представља најзначајнији обновљиви извор 
енергије у Србији. 
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Табела 1. Хидроелектране снаге до 10 Мw у власништву ЈП ЕПС

Година
изградње Општина Водоток Назив МХЕ Снага

Ni (Мw)
1899. Ужице Ђетиња Под Градом 0,300
1903. Лесковац Вучјанка Вучје 1,135
1908. Зајечар Црни Тимок Гамзиград 0,320
1908. Нишка Бања Нишава Света Петка 0,735
1911. Ивањица Моравица Моравица 0,600
1927. Бајина Башта Врело Врело 0,060
1928. Сурдулица Јелашница Јелашница 0,396
1929. Ужице Ђетиња Турица 0,345
1931. Нишка Бања Нишава Сићево 1,550
1940. Пирот Темштица Темац 0,860
1948. Зајечар Велики Тимок Соколовица 4,100
1953. Нови Пазар Рашка Рашка 4,450
1953. Пријепоље Сељашница Сељашница 0,900
1954. Чачак Западна Морава Међувршје1 4,500
1957. Чачак Западна Морава Овчар Бања 7,000
1989. Мали Зворник Велики Радаљ Радаљска Бања 0,250
1989. Прибој Кратовска река Кратовска река 0,762

Укупно: 28,263

Табела 2. Велике хидроелектране у систему ЈП ЕПС21

Година изградње Водоток Назив ХЕ Снага
Ni (Mw)

1955/58. Дрина Зворник 52,00

1954/58. Власина, Врла и 
Божичка река

Власинске електране
(Врла I–IV) 127,60

1979. Увац Увац 36,00
1962. Увац Кокин Брод 22,50
1960. Увац Бистрица 104,00

1966/68. Дрина Бајина Башта 365,20
1967/70. Лим Потпећ 51,00
1970/72. Дунав Ђердап 1 1164,00
1985/87. Дунав Ђердап 2 270,00

1990. Височица Пирот 80,00
1982. Заовине  РХЕ Бајина Башта 614,00
1981. Ибар Газиводе 35.00

Укупно: 2.921,30

1 Ревитализоване МХЕ Међувршје, Овчар Бања и Радаљска бања стекле су статус по-
влашћених произвођача електричне енергије из обновљивих извора (ОИЕ).

2 Подаци су преузети из Стратегије управљања водама на територији РС до 2034. 
године, „Службени гласник РС“, број 3/2017.
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Према енергетском билансу за 2019. годину, након ревитализације ХЕ 
Ђердап 1 и ХЕ Зворник, пројектована снага великих ХЕ на прагу постројења 
износи 3000,6 Mw.

После 120 година искуства не постоји ниједан инжењерски проблем у 
планирању, изградњи и управљању хидроелектранама и дефинисању њихо-
вог утицаја на животну средину. Увек је изградња хидроелектрана мењала 
природне услове и утицала на животну средину, али је, поред доприноса 
развоју електроенергетске инфраструктуре и енергетском билансу Србије 
доприносила и бољим условима живота локалног становништва. Никада до 
сада није било оваквог противљења локалног становништва и оспоравања 
од стране стручне јавности, као што је то случај са актуелним програмом 
изградње МХЕ.

СТРАТЕГИЈА И ПЛАН ИЗГРАДЊЕ МХЕ

Доношењем Закона о енергетици 2004. године („Службени гласник 
РС“, бр. 84/2004) утврђени су дугорочни циљеви енергетске политике, међу 
којима су и стварање услова за стимулисање коришћења обновљивих изво-
ра енергије и унапређење животне средине. Изменама Закона о енергетици 
2011. године („Службени гласник РС“ бр. 57/2011 и 87/2011) одлучено је да 
производња електричне енергије није делатност од општег интереса и да је 
могу обављати предузећа и предузетници на основу лиценци и уписа у од-
говарајући регистар произвођача електричне енергије. Уведен је принцип 
конкурентности и једнаког положаја свих субјеката у остваривању права 
на изградњу електрана, као и да се производња електричне енергије обавља 
по тржишним принципима. Прописано je да се енергетски објекти граде 
у складу са Законом о планирању и изградњи, просторним плановима и 
техничким прописима, а по претходно прибављеној енергетској дозволи. 
Уведено је и специфично законско решење, да се енергетски објекти граде 
расписивањем јавног тендера само у случају да путем издавања енергетских 
дозвола не може да се обезбеди планирана динамика изградње енергетских 
објеката и производње енергије.

Стратегијом развоја енергетике Србије3  утврђени су приоритети 
и подстицајне мере за производњу електричне енергије из обновљивих 
извора. Хидропотенцијал је издвојен као најзначајнији обновљиви енер-
гетски ресурс Србије, при чему је процењено да технички искористив 
потенцијал износи 19.500 Gwh годишње, од чега 17.700 Gwh на хи-

3 Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама 
до 2030. године, из 2013. године ревидована и допуњена у децембру 2015. године, „Службени 
гласник РС“ број 101/2015.
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дроелектранама снаге преко 10 Мw и 1.800 Gwh на хидроелектранама 
снаге до 10 Мw. У Стратегији је констатовано да постоје ограничења у 
коришћењу хидропотенцијала на рекама које се налазе у заштићеним 
зонама паркова природе, затим културно-историјских и амбијенталних 
целина и у зонама изворишта за водоснабдевање и да ће се изградња 
електрана на овим локацијама реализовати у складу са вишенаменским 
коришћењем вода и критеријумима заштите животне средине. Међутим, 
до сада није урађен плански документ, односно студија оправданости и 
пројектно решење изградње МХЕ, већ је у јуну 2013. године усвојен ве-
ома амбициозан акциони план (НАПОИ), којим је предвиђено да се до 
2020. године изграде хидроелектране укупне снаге 458 Mw и до 2030. 
године укупно 750 Mw. Од тога МХЕ требало би да износе око 50%, од-
носно 208 Mw до 2020. и 400 Mw до 2030. године. Овако пројектовани 
капацитети засновани су на Катастру МХЕ на територији Србије, који су 
1987. године за Здружену електропривреду Србије урадили „Енергопро-
јект“ и Институт „Јарослав Черни“ (слика 1).  Катастром је одређено 856 
потенцијалних локација за изградњу МХЕ на водотоцима у Централној 
Србији. Укупна инсталисана снага МХЕ дефинисаних катастром износи 
око 450 Mw, а њихова годишња производња је процењена на 1.590 Gwh. 
Катастар МХЕ из 1987. године је дао евиденцију потенцијалних локација 
и технички искористивог потенцијала за производњу електричне енер-
гије, не водећи рачуна о водним условима, еколошкој прихватљивости и 
економској оправданости њихове изградње, тако да су у њему прецење-
ни капацитети и производне могућности МХЕ.

У Закону о просторном плану РС од 2010. до 2020. године („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 88/2010)  прописано је да се плански основ за из-
градњу МХЕ обезбеђује директном применом просторних планова једи-
ница локалне самоуправе и просторних планова подручја посебне наме-
не и да је на подручјима на којима није предвиђена израда урбанистич-
ких планова дозвољена изградња МХЕ према условима заштите природе 
и водним условима. При изради просторних планова јединица локалне 
самоуправе, без претходне анализе и процене утицаја, унете су све ло-
кације из Катастра МХЕ, а додате су и нове из различитих докумената и 
извора, тако да је данас у просторним плановима у оптицају преко 1.000 
потенцијалних локација за изградњу МХЕ. Уколико би се наставила из-
градња каскадно постављених МХЕ у планираном обиму, у коначној 
фази реализације постоји опасност од девастирања око 2,500 km речних 
токова у Србији, чиме би се битно изменили хидроморфолошки услови 
и режим отицаја целих сливова, са значајним последицама на екосистем 
речних долина. 
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Слика 1. Катастар МХЕ 1987. год., положај водозахвата.  
Подаци преузети из Водопривредног информационог система  

Србије, ЈВП „Србијаводе“, април 2019. године
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МХЕ У ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА

И поред чињенице да је у Просторном плану РС, у поглављу концеп-
ција просторног развоја – одрживи развој енергетске инфраструктуре, ут-
врђено да МХЕ нису прихватљиве на подручјима са режимом заштите I и 
II степена, у просторним плановима посебне намене и плановима јединица 
локалне самоуправе резервисано је преко 280 локација за изградњу МХЕ, 
чија укупна инсталисана снага износи око 140 Mw (табела 3).

Табела 3. Локације МХЕ према важећим просторним плановима посебне намене

Заштићено подручје Година 
заштите Водотокови Број

МХЕ
НП Копаоник 1993. Самоковска, Рудничка, Гобељска 8

НП Тара, ПП Мокра гора, 
ПИО Заовине, ПП Златибор 1993/2010. Ђетиња, Рача, Црни Рзав, Камишка 

р., п. Скакавац 14

СРП Увац 2006. Људска, Тисовица, Кладница, 
Ношница, Моравица, Московачка 23

ПИО Власина 2006. Власина 13

ПП Стара планина 2009. Височица, Топлодолска река 121

ПП Голија 2009. Студеница, Моравица, Голијска 
река 66

ПП Бељаница – Кучај 2014. Црница, Ресава, Ц. Тимок, Млава, 
Суваја, Чемерница, Бељаница 25

СРП Сува планина 2012. Јелашничка, Островачка, 
Коритничка 3

НП Ђердап 2013. Брњичка р., Мосна, Поречка р. 6

ПИО Радан 201.4 Топлица, Пуста река, Јабланица 3

Укупно: 282

Просторни планови се у многим случајевима показују као контра-
дикторни и неспроводиви. На пpимер, у случају реке Студенице, на целом 
току је утврђен најмање трећи степен заштите, а поједини локалитети су 
заштићени по више основа:

– као резерват биосфере и комплекс биотопа текућих вода;
– долина реке Студенице, која се протеже од Придворице, преко Доње 

и Горње испоснице, поред старог града Градине, манастира Студенице до 
манастира Градац, најзначајнија је заштићена просторна културно-исто-
ријска средњовековна целина на подручју Просторног плана;

– манастир Студеница са природним окружењем је уписан у Листу 
светске баштине УНЕСКО; 
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– Студеница са Лопатницом је главно извориште Ибарскошумадиј-
ског система за водоснабдевање, са резервисаним просторима за изградњу 
акумулација првог приоритета, Препрана (Девићи) на Студеници и Бела 
стена на Лопатници;

– у зони III степена заштите забрањена је „изградња индустријских, 
инфраструктурних, хидротехничких и других објеката који могу изазвати 
неповољне промене квалитета земљишта, вода, ваздуха, живог света, лепо-
те предела, културних добара и њихове околине – осим ако нису предвиђени 
усвојеним плановима вишег реда и представљају јавни интерес од републич-
ког значаја“.

Истовремено су, Просторним планом парка природе „Голија“ („Слу-
жбени гласник РС“ бр. 16/09) и просторним плановима Краљева, Новог Паза-
ра, Рашке, Ивањице и Сјенице, у сливу Студенице резервисане локације за  
изградњу више од 60 деривационих МХЕ, чиме се у свим елементима нару-
шава прописани режим заштите и усвојена концепција дугорочног водо-
снабдевања. 

На сличан начин је поступљено и у осталим заштићеним подручјима 
националних паркова „Копаоник“ и „Тара“, као и паркова природе „Стара 
планина“, „Златибор“ „Бељаница Кучај“. Могло би се закључити да планери 
нису били упознати са последицама изградње и утицајима рада МХЕ на ре-
жим вода, али се поставља питање због чега, за овако амбициозан програм 
масовне изградње МХЕ, нису урађене претходне студије и стратешка проце-
на утицаја на животну средину.

БИЛАНС ВОДА И ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЉАЊА ВОДАМА У СРБИЈИ

Приказани подаци о карактеристикама падавина, отицаја и биланса 
вода, који су резултат обраде хидрометеоролошких података за период од 
1946. до 2006. године,  преузети су из Стратегије управљања водама до 2034. 
године.

Падавине су на територији Србије неправилно распоређене у вре-
мену и простору, у зависности од рељефа и климатских процеса, а про-
сечна годишња сума падавина износи око 730 mm. На територију РС 
просечно годишње падне око 63,653 милијарди m3 воде, а отекне око 
15,7 милијарди m3 или 25%, што одговара средњегодишњем протоку 498 
(m3/s) или изражено у специфичном отицају 5,63 (l/s/km2). Домицилне 
воде које отекну са територије Србије чине само 8,8% од укупне коли-
чине воде која у току године протекне рекама Србије, а износи 177,091 
милијарди m3 или просечно 5617 (m3/s). У маловодним периодима овај 
однос је још неповољнији. Укупан проток малих вода 95% обезбеђености 
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(Qmin95%) износи 1556 (m3/s), од чега са територије Србије отиче само 
60 (m3/s) или 3,80%. 

Највећа природна искоришћеност палих количина воде је на терито-
рији АП Војводине и у доњим деловима слива Велике Мораве и до 90%, при 
чему се просечни специфични отицаји крећу у границама од 2 до 6 l/s/km2. 
У горњим деловима сливова Јужне Мораве, Ибра и Лима отиче 60‒70% пале 
воде, са специфичним отицајима који у сливовима Бистрице, Лопатнице и 
Студенице достижу вредности од 15 до 17 (l/s/km2). 

На рекама у Србији највеће количине воде отекну у периоду фебруар–
мај, а минимални протоци јављају се у току августа и септембра. Временска 
неравномерност расподеле протицаја у току године је израженија на мањим 
водотоцима у брдско-планинском подручју у односу на велике реке и доње 
делове сливова. У просечним хидролошким условима, у пролећним месе-
цима средњемесечне вредности протицаја су 2 до 3 пута веће, а у летњем 
периоду и до 5 пута мање од средњегодишњих вредности. 

У екстремним хидролошким условима, неравномерност протока је 
још израженија, па протицаји великих вода достижу вредности 100 и више 
пута веће од просечних вредности, а у летњим месецима сушних година 
средњемесечне вредности протицаја су 20 и више пута мање од средњего-
дишњих вредности. 

При сагледавању значаја просторне и временске неравномерно-
сти режима вода у Србији, морају се узети у обзир и закључци Свет-
ске метеоролошке организације и прогнозе у погледу температурних 
промена и расподеле падавина до којих долази због повећане емисије 
гасова у атмосферу који изазива ефекат „стаклене баште“. Предвиђају 
се неповољне промене циклуса падавина, са смањењем просечних 
вредности, погоршањем просторне и временске неравномерности и 
повећањем екстрема. Не треба тврдити да су промене наступиле тако 
нагло, али је чињеница да су последњих година у Србији нагле бујич-
не поплаве све чешће, лета све топлија и да су прелазни периоди про-
менљиви и релативно краћи.

Основни проблем управљања водама у Србији је просторна и времен-
ска неравномерност отицаја, изражени дефицити воде у маловодним и буји-
чне поплаве у кишним периодима. У складу с тим концепција управљања 
водама базира се на изградњи регионалних, вишенаменских водопривред-
них система за коришћење, уређење и заштиту вода. Кључни објекти регио-
налних система су вишенаменске акумулације у горњим деловима сливова, 
које имају задатак да уравнотеже протицаје у сливу, тако што акумулишу 
велике пролећне дотицаје које затим у летњем периоду, преко регионалних 
система за водоснабдевање, допремају до потрошача у водом дефицитар-
ним доњим деловима сливних подручја.
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До сада је у Србији изграђено 29 великих акумулација (са запреми-
нама већим од 10 милиона m3), од којих је 10 намењено искључиво за про-
изводњу електричне енергије, а 19 вишенаменских водопривредних акуму-
лација, укупне запремине 1529 милиона m3, служе за заштиту од поплава, 
водоснабдевање, оплемењавање малих вода и контролу ерозионих процеса. 
Водопривредним плановима је предвиђена изградња још 35 акумулација са 
запреминама већим од 10 милиона m3, за које је резервисан простор и про-
писан режим заштите у оквиру Просторног плана РС.

Приоритет у домену коришћења вода и задатак водопривредних си-
стема је водоснабдевање становништва и индустрије, заштита квалитета 
воде и очување екосистема речних токова у маловодним периодима. Колико 
је ово сложен задатак показује податак да је, према проценама у Стратегији 
управљања водама до 2034. године, само за водоснабдевање становништва и 
индустрије у зависности од степена резерве у систему потребно обезбедити 
између 990 и 1240 милиона m3 годишње или просечно 30 до 40 m3/s. 

Посебно би требало имати у виду да у Водопривредној основи Ср-
бије и Стратегији управљања водама није разматран интегрални утицај из-
градњe МХЕ на режим вода и концепцију управљања водама у Србији, јер 
је процењено да коришћење водних снага на малим водотоковима према 
Катастру МХЕ из 1987. године није економски оправдан пројекат и да не 
спада у приоритете коришћења вода.

УТИЦАЈИ МХЕ НА РЕЖИМ ВОДА И ВОДОТОКОВЕ

Погрешно је и поједностављено схватање да се на свим МХЕ про-
изводи „зелена“ енергија и да се ради о потпуно обновљивом ресурсу. За 
производњу електричне енергије користи се енергија водене масе, водно 
земљиште, екосистем и амбијенталне вредности речних долина. Изградњом 
МХЕ битно се мењају хидроморфолошки услови речних корита, утиче на 
квалитет воде, биолошку равнотежу и укупни еколошки потенцијал во-
дотокова, који се након изградње МХЕ могу класификовати као значајно 
измењена водна тела површинских вода. Уколико  се посматра у дужим 
временским периодима и хидролошким циклусима, изградња већег броја 
малих хидроелектрана у сливу свакако ће се одразити на режим отицаја и 
локалне климатске услове.

Утицаји МХЕ на режим вода и водотокове првенствено зависе од при-
мењених техничких решења. Прибранске МХЕ, које се граде на ниским пре-
градама (висине 3–5 m), мењају режим течења на релативно малом простору 
речне долине и не утичу битно на квалитет воде, а позитивно утичу на стаби-
лизацију речних корита. Међутим, када се прибранске МХЕ граде на већим 
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водотоцима, у доњим деловима слива, њихов утицај се простире на већем 
простору и пројекти су оптерећени изградњом објеката за заштиту приобаља. 

Деривационе МХЕ имају изразито негативан утицај на режим вода, 
који је супротан концепцији уређења и управљања водама у Србији. Код 
деривационих МХЕ се на делу тока између водозахвата и електране, скоро 
10 месеци у току године, успоставља режим минималних нивоа. Изградња 
већег броја каскадно постављених деривационих МХЕ дуж тока има за по-
следицу исушивање горњих делова слива и превлажавање речних долина у 
доњем делу тока. Поред тога, изградња деривационих цевовода дуж речних 
токова нарушава стабилност речних корита и иницира формирање бујица. 
Значајном редукцијом протицаја у природном речном кориту дуж дери-
вације мења се температурни режим воде, а при дужим прекидима у раду 
МХЕ мења се квалитет воде која се задржава у цевоводима.

Може се закључити да су МХЕ мале само са енергетског становишта, 
а у погледу количине воде коју користе и последица на режим вода и реч-
на корита оне спадају у највеће кориснике водних добара. Такође је важно 
имати у виду да ће када се буду градиле планиране вишенаменске акуму-
лације доћи до редукције протицаја и хидропотенцијала на свим низводно 
изграђеним МХЕ, што значајно оптерећује пројекте водоснабдевања јер је 
важећим прописима предвиђено да се у случају промене пројектних услова 
обештете инвеститори. 

ВОДНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МХЕ

Водни услови се издају за израду просторних планова и за припрему 
техничке документације за изградњу објеката и извођење радова који ути-
чу на промене у водном режиму и могу да угрозе циљеве заштите животне 
средине (члан 117. Закона о водама, „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 
101/2016 и 95/2018). Водне услове за пројектовање и изградњу МХЕ издају 
јавна водoпривреднa предузећа на територији своје надлежности.

Водни услови за пројектовање и изградњу МХЕ имају за циљ да ус-
кладе техничка решења са планским документима и прописима, који огра-
ничавају или прецизније дефинишу начин и обим коришћења воде и водног 
земљишта за производњу електричне енергије. Закон о водама је мале хи-
дроелектране, снаге до 10 Mw, сврстао у објекте за коришћење вода, одно-
сно за производњу електричне енергије, за које су прописани следећи општи 
услови за пројектовање и изградњу:

– да се захваћена вода после искоришћења енергије (проласка кроз 
турбине) врати у водоток;

– да се обезбеђује њихово вишенаменско коришћење, са обавезном 
наменом за заштиту од поплава;
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– да се не умањи степен заштите од штетног дејстава воде у зони 
објекта и не отежава спровођење мера заштите;

– да се не умањи количина воде и не спречава коришћење воде за по-
требе других корисника, посебно за водоснабдевање; и

– да се не погоршавају услови санитарне заштите и не утиче негатив-
но на стање животне средине.

Иако је у Катастру МХЕ из 1987. године предвиђена изградња одређе-
ног броја МХЕ са већим вишенаменским акумулацијама, све до сада пројек-
товане и изграђене МХЕ имају проточан режим рада, а капацитети водоза-
хвата и акумулација су пројектовани искључиво за снабдевање водом МХЕ, 
без могућности ублажавања поплавних таласа, оплемењавања малих вода 
или снабдевања водом неког другог корисника. Имајући то у виду водни 
услови су ограничени на проблематику заштите и спречавања негативних 
утицаја МХЕ на: режим течења, стабилност речног корита, хидроморфо-
лошке и амбијенталне карактеристике водотокова, квалитет воде и сани-
тарне услове. Водним условима прописују се следећа правила и ограничења:

– пројекти МХЕ треба да садрже решења заштите од поплава и анти-
ерозионог уређења непосредног слива,

– није дозвољено пројектовање деривационих цевовода и канала дуж 
тока реке, у кориту за велику воду, јер се тиме дугорочно нарушава стабил-
ност речног корита и иницирају ерозиони процеси и бујице,

– не сме се ометати локално становништво да у приобаљу реке не-
сметано користи воду за водоснабдевање и наводњавање пољопривредног 
земљишта,

– да се не би погоршавали услови санитарне заштите, у насељеним 
местима се не могу градити деривационе већ само прибранске МХЕ, 

– због негативног утицаја на квалитет воде деривационе МХЕ не би 
требало градити у зонама заштите изворишта водоснабдевања,

– низводно од водозахвата МХЕ мора да се обезбеди минимално одр-
живи проток воде за очување екосистема у речном току.

Закон о водама ограничава захватање воде из речних токова и аку-
мулација, тако што обавезује корисника да низводно од свог водозахвата 
обезбеди минимално одрживи проток воде, узимајући у обзир хидроло-
шки режим водотока, начин коришћења и заштите воде и стање акватич-
ног и приобалног екосистема. Овај проток воде у реци, назива се још и 
еколошки проток и он има просторну и временску компоненту. Одређи-
вање минимално одрживог или еколошког протока је веома важан услов 
за дефинисање режима рада проточних деривационих МХЕ и њихову 
производњу електричне енергије. Нашим прописима није утврђена стан-
дардна методологија за одређивање минимално одрживог протока, већ 
овај кључни водни услов одређују стручне службе јавних водопривредних 

Вeљко Димитријевић



33

предузећа које управљају водним објектима и режимом вода на водним 
подручјима.

Постоје различити приступи и поступци одређивања еколошког про-
тока и они се базирају на анализи и одређивању хидролошких и хидраулич-
ких карактеристика речног тока, које би требало да обезбеде опстанак и 
развој биотопа и акватичних биоценоза на водном земљишту у зони утицаја  
МХЕ на режим вода. У инжењерској пракси су највише заступљене, рела-
тивно једноставне, хидролошке методе, код којих се еколошки проток (ЕП) 
одређује у односу на карактеристичне вредности протицаја, најчешће у од -
носу на средњегодишњи проток воде или средњемесечну малу воду обе-
збеђености 95%. Хидрауличке методе су сложеније, јер поред хидролошких 
услова узимају у обзир и морфологију речног корита и моделирање течења, 
односно одређивање меродавних брзина тока, дубина воде и оквашеног 
обима речног корита при меродавним протицајима. Ове методе углавном 
прописују минималну дубину тока на делу где се врши редукција протока 
у границама од 10 до 30 cm и минималне брзине воде од 0,3 до 0,5 m/s, са 
циљем да се обезбеди кретање водених организама, одржи континуирано 
течење и спречи забаривање воде. У употреби су и различите аналитичке 
методе које се баве очувањем квалитета станишта и биолошке равнотеже у 
екосистему. Ове методе могу бити веома сложене и захтевају вишегодишње 
истражне радове и мерења, јер обухватају и геофизичке карактеристике 
станишта и еколошку валенцу биоценоза (могућност прилагођавања и оп-
станка акватичних организама) у измењеним условима. 

У случају МХЕ, начин одређивања минимално одрживог протока је 
условљен прописаним садржајем техничке документације која се подноси 
при издавању водних и локацијских услова. Наиме, обавезан део техничке 
документације је хидролошка студија и прорачун карактеристичних проти-
цаја воде на месту водозахвата, а није утврђена обавеза анализе утицаја рада 
МХЕ на режим течења, биланс вода и очување екосистема речних токова.

У почетној фази изградње МХЕ, минимално одрживи проток је огра-
ничаван на 10% Qср (средњегодишњи проток воде), а последњих година 
када је почела интензивна изградња МХЕ и када су уочене велике промене 
у стању речних токова, примењује се метода ГЕП (гарантовани еколошки 
проток)4, тако што минимално одрживи проток или гарантовани еколошки 
проток износи: Qгеп = (0,10 ÷ 0,15) Qср за хладни део године, период окто-
бар – март, и Qгеп = (0,15 ÷ 0,25) Qср за период април – септембар. У изу-
зетним случајевима, на малим водотоцима, да би се обезбедио континуитет 
тока условљава се минимално одрживи проток и до 40% Qср. 

4 Бранислав Ђорђевић и Тина Дашић, Одређивање потребних протока низводно од 
брана и речних водозахвата, часопис „Водопривреда“, Београд, Српско друштво за одводња-
вање и наводњавање, ISSN 0350-0519 43 (2011).
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Требало би имати у виду да су све ове методе оријентационе и да усвоје-
на вредност представља неку врсту компромиса између захтева да се изгради 
МХЕ и произведе планирана количина енергије и потребе да се у одређеној 
мери заштите речни токови и животна средина од девастације. Будући  да се 
пре изградње МХЕ не врше испитивања и анализе утицаја, требало би да про-
писана вредност минимално одрживог протока представља полазну основу, 
са могућношћу корекције након одређеног периода осматрања. Међутим, за 
сада то није могуће, јер није успостављена контрола мерења протока на во-
дозахватима МХЕ, нити се прати стање екосистема и врше анализе утицаја 
изграђених МХЕ, чак ни на експерименталним деоницама.

Постоји одређени број проблема и негативних утицаја МХЕ који се не 
могу уредити издавањем услова за појединачне пројекте. Тако није могуће 
прописати број МХЕ у низу или дозвољену дужину деривационих цевово-
да на неком водотоку или делу слива, јер недостаје план изградње МХЕ, са 
приоритетима, динамиком реализације и стратешком проценом утицаја. 
Примера ради, уколико се изгради једна МХЕ на Старој планини, њен ути-
цај се може локализовати на релативно малом простору, али израдња 120 
МХЕ, како је предвиђено у просторним плановима општина на овом под-
ручју, сасвим сигурно ће довести до несагледивих последица на режим вода 
и екосистем овог заштићеног подручја.

Проблем представља и поступак обједињене процедуре издавања ло-
кацијских услова и грађевинске дозволе електронским путем, где се водни 
услови за МХЕ издају у ограниченим роковима и на основу идејних решења, 
без претходних анализа и процене утицаја на животну средину. Требало би 
имати у виду да је због поједностављења процедуре укинут акт водне са-
гласности и да се проверава испуњеност водних услова у пројектима за које 
се издају грађевинске дозволе врши кроз техничку контролу пројекта коју 
наручује и плаћа инвеститор. Као резултат овакве праксе имамо ситуацију 
на терену да су све изграђене МХЕ добиле позитивне извештаје техничке 
контроле пројеката, затим извештаје о техничком пријему објеката и упо-
требне дозволе и да велики број МХЕ не испуњава пројектне услове. Ово се 
пре свега односи на положај водозахвата, који је често измештен из водног 
земљишта да би се лакше решили имовински односи и смањили трошко-
ви његовог коришћења, затим на трасе деривационих цевовода који се по 
правилу граде у речним коритима и на одржавање минималног одрживог 
протока и функционисање рибљих стаза.

Генерално се може констатовати да издавање водних услова за из-
градњу МХЕ, у садашњим законским оквирима и предвиђеним процедура-
ма, не омогућава контролу утицаја, одржавање доброг статуса вода и спро-
вођење стратегије управљања водама.
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ИЗГРАЂЕНЕ МХЕ – СТАЊЕ 2018. И ПРОЈЕКЦИЈА ДО 2020. ГОДИНЕ

У циљу реализације Стратегије развоја енергетике извршене су изме-
не прописа и уведене подстицајне мере, које су омогућиле профитабилно 
улагање у изградњу МХЕ. Власницима МХЕ је омогућено да стекну статус 
повлашћеног произвођача, што им гарантује да у подстицајном периоду 
од 12 година продају произведену енергију по повлашћеној цени од 7,5 до 
12,6 c€/kwh. Статус повлашћеног произвођача може се стећи под следећим 
усло вима: да је МХЕ подобна за употребу и прикључена на дистрибутивни 
систем, и да се врши мерење преузете и предате енергије. 

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине је, у 
сарадњи са заинтересованим градовима и општинама, у фебруару 2013. го-
дине покренуло јавни позив за изградњу МХЕ на 317 локација у Србији. 
Конкурс је закључен у јуну 2015. године тако што су дата одобрења за из-
градњу МХЕ на 213 локација, а инвеститори су прихватили обавезу да у 
року од две, са могућношћу продужења до три године, прибаве локацијске 
услове, реше имовинска питања, припреме техничку документацију, добију 
грађевинску дозволу и отпочну са изградњом објекта. 

До 2013. године изграђенa је и пуштена у рад 31 МХЕ, а статус по-
влашћеног произвођача стекле су и три МХЕ у власништву ЈП ЕПС (Овчар 
Бања, Међувршје и Радаљска Бања) на којима је извршена ревитализација 
објеката и опреме. Закључно са 2018. годином изграђено је и стављено у по-
гон 102 МХЕ, чија је годишња производња достигла  266 Gwh електричне 
енергије. До априла 2019. године статус повлашћених произвођача је стекло 
104 МХЕ, а још 21 МХЕ има статус привремено повлашћеног произвођача, 
што значи да је започета њихова изградња. Имајући у виду пројектоване ка-
пацитете ових електрана, може се очекивати да 2020. године укупна инста-
лисана снага МХЕ износи око 91 Mw, а годишња производња приближно 
370 Gwh, што је на нивоу 45% акционог плана за овај период ако се узму у 
обзир и ревитализоване МХЕ којима управља ЈП ЕПС.

Табела 4. Изградње МХЕ у периоду 2014–2018. год. и пројекција за 2019–2020. год.

Година Број електрана Инсталисана снага
(Мw)

Укупна производња
(Gwh)

2014. 46 34,78 147,56
2015. 55 38,83 150,66
2016. 63 43,19 192,51
2017. 84 53,80 183,25
2018. 102 66,35 265,91

Пројекција 
2019–2020. 125 91,20 368,92
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У укупно произведеној електричној енергији од 369 Gwh, прибранске 
МХЕ, укупне снаге 24 Мw, учествују са 112 Gwh или 30%. Преосталих 257 
Gwh или 70% укупне производње остварује се на деривационим МХЕ.

Произведена електрична енергија на МХЕ у 2018. години од 266 Gwh 
представља само 2,37% од производње на великим хидроелектранама која 
износи 11.216 Gwh и до 2020. године се овај однос неће битно променити. 
Истовремено то износи само 0,7% од 38.318 Gwh бруто произведене елек-
тричне енергије у 2018. години, а с обзиром на чињеницу да електрична 
енергија у бруто финалној потрошњи енергије учествује са 25,8%, може се 
закључити да усвојени концепт и план изградње МХЕ не може допринети 
испуњењу преузете обавезе да се до 2020. године достигне учешће обновљи-
вих извора у бруто финалној потрошњи од 27%. 

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ЛОКАЦИЈЕ И ПРОЈЕКЦИЈА  
ИЗГРАДЊЕ МХЕ ДО 2030. ГОДИНЕ 

Пројекција изградње МХЕ у наредном планском периоду, до 2030. го-
дине, може се анализирати на основу издатих водних аката. У претходном 
периоду Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и ЈВП 
„Србијаводе“ су, на основу захтева потенцијалних инвеститора и предложе-
них идејних решења, издали око 1700 водних аката за око 600 потенцијал-
них локацију за изградњу МХЕ на територији Србије. Од бројних локација 
инвеститори су за сада одустали, јер пројекти нису исплативи или постоје 
ограничења да се приступи изградњи, пре свега због решавања имовинских 
односа. Процена је да су досадашњим захтевима и предложеним техничким 
решењима обухваћени сви водотокови и локације на којима постоји тех-
нички искористив хидропотенцијал. Од овог броја, поред 125 МХЕ за које 
се претпоставља да ће бити у функцији до 2020. године, у наредном периоду 
до 2030. године могле би да се пројектују и евентуално граде МХЕ на још око 
175 локација, од чега 119 деривационих и 56 прибранских МХЕ (слика 2).

Ова процена је заснована на пројектима који су покренути у периоду 
од 2014. до априла 2019. године и за које су издати водни услови према ва-
жећим просторним плановима. Процена је да око 25% деривационих МХЕ 
на предложеним локацијама не могу да испуне пројектне услове. У питању 
су локације у подручјима заштићених природних добара, затим деривацио-
не електране на водотоцима првог реда у насељеним деловима приобаља и 
МХЕ на безводним теренима, где се производња енергије базира на дери-
вацијама велике дужине и преко 4–5 km. Уколико се изузму ове локације, 
на преосталих 88 локација могле би да се изграде МХЕ укупне снаге око 30 
Mw, са годишњом производњом од око 125 Gwh.
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Слика 2. Изграђене МХЕ и потенцијалне локације,  
према издатим водним условима

Утицај малих хидроелектрана на режим вода и водни услови за њихово пројектовање...
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С друге стране, на прибранским MHE може да се оствари знатно већа 
производња електричне енергије у односу на деривационе МХЕ (табела 5). 
Према предложеним пројектима њихова укупна годишња производња  
износила би око 995 Gwh, а уколико се енергетским дозволама и субвен-
цијама утиче на повећање инсталисане снаге производња прибранских 
МХЕ могла би да се повећа за 10–15%. 

Хидропотенцијал прибранских МХЕ  може се користити у оквиру раз-
војних пројеката и водопривредних решења, која ће заштитити приобаље 
од поплава, мелиорационо уредити пољопривредно земљиште изградњом 
система за одводњавање и наводњавање и унапредити комуналну инфра-
структуру у приобаљу, пре свега у погледу каналисања и пречишћавања от-
падних вода. 

Табела 5. Потенцијалне локације за изградњу прибранских МХЕ

РЕКА – ОПШТИНА БРОЈ
МХЕ

СНАГА
(Mw)

ПРОИЗВОДЊА
(Gwh/god.)

Јужна Морава – Ћићевац, Дољевац, Владичин Хан 11 27 124
Западна Морава – Трстеник 10 70 324
Ибар – Краљево 10 103 428
Ибар, Моравица, Ђетиња, Рашка, Студеница, 
Расина, Нишава, Моравица, Топлица, Височица 20 13 57

Тимок – Зајечар 4 8 27
Лим – Прибој 1 10 35

Укупно: 56 231 995

Улагање у уређење режима вода и побољшање животних услова ло-
калног становништва је једини исправан пут да се омогући коришћење хи-
дропотенцијала Нишаве, Ибра, Западне и Јужне Мораве и већих водото-
кова. То свакако захтева израду планске документације и инвестиционих 
програма, који би могли да се реализују кроз приватно јавно партнерство и 
издавање концесија за коришћење хидропотенцијала, при чему би држава 
могла да преузме обавезу заштите од поплава и уређења приобаља. 

ЗАКЉУЧЦИ

У Стратегији развоја енергетике Србије је утврђено да је хидропо-
тенцијал најзначајнији обновљиви енергетски ресурс Србије и да на МХЕ 
годишње може да се произведе 1800 Gwh електричне енергије. У Национал-
ном акционом плану за обновљиве изворе енергије (НАПОИЕ) је пројек-
тована динамика изградње МХЕ, према којој ће њихова укупна инстали-
сана снага износити: 208 Mw до 2020, 300 Mw до 2025. и 400 Mw до 2030. 
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године. План изградње МХЕ је заснован на Катастру МХЕ Србије из 1987. 
године, који је нереалан у проценама количина воде које се могу захватити и 
користити за производњу електричне енергије и није усклађен са актуелним 
плановима управљања водама и плановима заштите природних и култур-
но-историјских вредности националних паркова и паркова природе. Све 
анализе показују да ће план изградње МХЕ до 2020. године бити реализован 
у обиму 40 до 45% и да мора суштински да се промени.

Коришћење хидропотенцијала малих водотокова у Србији може успе-
шно да се реализује само уколико се изради План изградње МХЕ, који ће 
утврдити расположиви хидропотенцијал водећи рачуна о Стратегији упра-
вљања водама и плановима заштите животне средине. То је законска оба-
веза, која укључује анализу друштвене оправданости планског решења и 
стратешку процену утицаја на животну средину.

Изградња деривационих МХЕ има трајне негативне последице на 
режим вода, екосистем речних токова и супротна је концепцији уређења 
и управљања водама. Због тога деривационе електране не треба градити у 
природним резерватима и заштићеним зонама националних паркова, пар-
кова природе и изворишта за водоснабдевање. Уколико би се изградило 280 
МХЕ у заштићеним подручјима, као што је предвиђено Катастром МХЕ из 
1987. године, могло би да се произведе око 400 Gwh електричне енергије 
годишње, што је мање од 1% годишње производње електричне енергије у 
Србији и није оправдан разлог да се на око 800 km река и потока у заштиће-
ним подручјима битно наруши хемијски и еколошки статус вода и доведу у 
питање дугорочни планови водоснабдевања у Србији.

На основу до сада издатих водних услова и урађених пројеката, про-
цењује се да укупни искористив хидропотенцијал деривационих МХЕ из-
носи око 380 Gwh годишње, од чега ће до 2020. године бити искоришћено 
65–70% капацитета. Истовремено хидропотенцијал прибранских, проточ-
них МХЕ на Јужној и Западној Морави, Ибру, Нишави и Тимоку износи око 
1100 Gwh годишње, од чега је до сада искоришћено само 10% овог потен-
цијала. Међутим, да би се градиле прибранске МХЕ на већим рекама, по-
требно је обезбедити услове кроз водопривредно уређење приобаља, које 
би обухватило: заштиту од поплава и антиерозионо уређење слива, мелио-
рационо уређење приобалног земљишта изградњом система за одводња-
вање и наводњавање и решавање питања каналисања и пречишћавања 
отпадних вода у насељима дуж акумулација. Овај концепт изградње МХЕ  
требало би проверити израдом предложене студије оправдности и плана 
изградње МХЕ.
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Veljko Dimitrijević

THE IMPACT OF MINI HYDROPOwER PLANTS ON 
wATER SYSTEM, DESIGN AND CONSTRUCTION 

CONDITIONS

S u m m a r y

Since 1900, when the first hydropower plant named “Under the city” was 
put in place on Djetinja river in the city of Uzice, a large number of hydropower 
plants has been constructed in Serbia over the last 120 years. This rich experience 
enables to predict reliably the impact of the hydropower plants activity to the water 
and watercourse. It also provides a sufficiante basis to limit its negative impact by 
preconditions and construction regulations so that these plants are made in a way 
that is acceptable for the citizens and the community as a whole.

After the Law on energy was enacted in 2004, the Strategy on development 
of the energy sector in Serbia had been adopted as well as the National action 
plan for renewable energy resources. The later envisages the construction of small 
hydropower plants (SHPPs) of total power of 400 Mw by 2030. The program for 
the construction of SHPPs is based on the Cadaster of the SHPPs from 1987. This 
Cadaster has censed the 856 potential locations for contructiong of SHPPs on 
all main watercourses in Serbia. Total installed power of these potentail SHPPs 
defined by the Cadaster is 450 Mw while theis annual production has been 
estimated to 1590 Gwh. 

The possibility of acquiring the status of a privileged electricity producer and 
incentive measures has led to the intensive construction of SHPPs in the past few 
years, while the right to use water resources was achieved by obtaining numerous 
opinions, certificates and permits through various administrative procedures. 
Already in the commissioning of the first power plants, all the weaknesses and 
shortcomings of the unplanned construction of SHPP came to the fore, which 
caused justified criticism of the professional public and the dissatisfaction of the 
local population. It is wrong to confront positions in a way that interested investors 
and participants in this kind of projects claim to produce a “green” energy and a 
renewable resource, while local population, non-government organizations and 
a part of experts’ community oppose to the construction of SHPPs and ask for 
their removal. It is uncontestable that the construction of hydroelectric power 
plants and the use of water resources has a significant place in provision of the 
total energy balance in Serbia and that, with an appropriate technology and a 
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responsible environmental treatement – hydroelectric power plants can be 
successfully built.

The aim of the paper is to present the available water resources and the 
consequences of the construction of SHPPs on the water regime. It points to 
the room for compromisis in the realization of these kind of projects. The paper 
will present past experience regarding the issuance of water conditions and will 
propose measures that should be part of the process of planning and supervision 
of the work of SHPPs.

Keywords: hydropower usage, small hydropower plants, conditions for 
water resourse exploitation, water resourse management
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УТИЦАЈ МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА ОДРЖИВИ 
РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ВЛАДАН КАРАМАРКОВИЋ*, РАДЕ КАРАМАРКОВИЋ*,  
МИЛОШ НИКОЛИЋ*, НЕНАД СТОЈИЋ*

С а ж е т а к.–  Полемика и све јачи глас у јавности против изградње ма-
лих хидроелектрана (МХЕ) у Републици  Србији био је мотив за писање 
рада. Циљ је био да се МХЕ што објективније сагледају у односу на друге 
обновљиве изворе енергије (ОИЕ) и фосилна горива. Осим еколошке, са-
гледана је економска страна изградње МХЕ, као и остварени резултати 
наше земље у светлу међународно прихваћених обавеза у области еко-
логије и енергетике. Као средство дат је преглед најзначајнијих светских 
истраживања која се баве поменутом тематиком и приказане постојеће 
стратегије и остварени резултати најразвијенијих земаља ЕУ, које интен-
зивно улажу у све ОИЕ. Пада у очи да је највећи број новоизграђених, 
ревитализованих и пројектованих МХЕ у развијеним земљама (Немач-
ка, Аустрија, Швајцарска) малих снага, највећи број снага мањих од 100 
kw, што показује да је за наведене земље значајан сваки kwh електри-
чне енергије који је произведен из ОИЕ. Изградња МХЕ у Републици 
Србији и земљама ЕУ је неодржива без подстицајних мера државе које 
су временски ограничене на период који омогућава повраћај трошкова 
финансирања. У поређењу са фосилним горивима, ОИЕ имају далеко 
мање штетних ефеката по животну средину. Међу ОИЕ, по најауторита-
тивнијим студијама, проточне МХЕ најмање загађују животну средину. 
У раду се предлаже конкретан пут за превазилажење уочених еколошких 
проблема при изградњи МХЕ у нашој земљи  јер ако их планирају, граде и 
ревитализују најразвијеније земље ЕУ онда то треба да чини и Република 
Србија. 

Кључне речи: обновљиви извори енергије, мале хидроелектране, заштита 
животне средине, подстицајне мере

* Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Универзитета у Крагујевцу 
имејл: v.karamarkovic@gmail.com
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УВОД

Глобално загревање као последица емисије гасова са ефектом стакле-
не баште услед сагоревања фосилних горива сматра се једном од главних 
препрека одрживог планирања и развоја [1–3]. По мишљењу релевантних 
стручњака, црвени еколошки аларм одзвања планетом. Данашњица је пери-
од у коме јако брзо нестају биљне и животињске врсте. Један од криваца у 
који се упире прстом је  енергетика, која се понајвише окривљује због саго-
ревања фосилних горива, која се сматра једном од главних препрека одржи-
вом планирању и развоју [1–3]. Глобални еколошки отисак превазилазио је 
светски биокапацитет за 44% у 2006. години. Као последица повећања броја 
становника и економског развоја, очекује се његов даљи раст до чак 100% 
у 2030-тим [4].  Ако би се овакав тренд наставио, неминовно би дошло до 
колапса екосистема и исцрпљивања резерви фосилних горива, а самим тим 
и до економског колапса [5–8]. Највећи број држава овај проблем покуша-
ва да предухитри подстицањем коришћења обновљивих извора енергије. 
Међутим, поставља се питање да ли су обновљиви извори енергије заиста 
„зелена“ енергија и какав је и колики њихов утицај на животну средину у 
односу на фосилна горива. Бројне студије покушавају да одговоре на ова 
питања развојем математичких модела за оцену утицаја на животну сре-
дину применом различитих критеријума [9–12]. Република Србија је при-
хватањем Париског споразума из 2015. године и Ратификацијом уговора о 
оснивању енергетске заједнице 2006. године прихватила обавезу смањења 
емисија са ефектом стаклене баште и обавезала се да допринесе смањењу 
глобалног загревања. 

ОБАВЕЗЕ РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ, АКЦИОНИ ПЛАН ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ОИЕ И ТРЕНУТНО СТАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА

Законом о ратификацији уговора о оснивању Eнергетске заједнице, 
Републикa Србијa је 2006. године прихватила обавезу да примени европске 
Директиве у области обновљивих извора енергије, између осталих и  Дирек-
тиву 2001/77/ЕЗ за промоцију електричне енергије из ОИЕ. Наведена Ди-
ректива је у јануару 2012. године укинута и замењена Директивом 2009/28/
ЕЗ Европског парламента и Савета од 23. априла 2009. године. У складу са 
новом Директивом постављени су обавезујући циљеви за чланице Европске 
уније како би се обезбедило да ОИЕ, у 2020. години, учествују са 20% у бруто 
финалној потрошњи на нивоу ЕУ. Република Србија је прихватила готово 
преамбициозан циљ да 27% њене бруто финалне потрошње енергије у 2020. 
години буде произведено из ОИЕ. Истом Одлуком дефинисана је обавеза 
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да Република Србија донесе законе, прописе и административне одредбе 
који су у складу са Директивом 2009/28/EC. У јуну 2013. године наша земља  
је усво јила Национални акциони план за коришћење ОИЕ [20], документ 
којим се утврђују циљеви коришћења обновљивих извора до 2020. године, 
као и начин за њихово достизање. Основни циљ акционог плана је подсти-
цање инвестирања у области ОИЕ. 

Националним акционим планом за сектор електричне енергије [20] 
потребно је остварити повећање енергије из ОИЕ у односу на базну 2009. 
са 884 kтое на 1151 kтое, што представља повећање за око 30%.  Изражено 
у односу на бруто финалну потрошњу енергије неопходно је остварити по-
већање за 2,4%, односно са 9,7% електричне енергије из обновљивих извора 
у 2009. години на 12,1% у 2020. години.

Табела 1. Планирана производња електричне енергије из ОИЕ  
из нових постројења у 2020. години [20]

Врста ОИЕ (Mw)
Претпостављен 

број радних 
сати (h)

(Gwh) (ktoe) Учешће (%)

ХЕ (преко 10 Mw) 250 4430 1108 95 30,3
МХЕ (до 10 Mw) 188 3150 592 51 16,2
Енергија ветра 500 2000 1000 86 27,4
Енергија сунца 10 1300 13 1 0,4
Биомаса – електране 
са комбинованом 
производњом

100 6400 640 55 17,5

Биогас (стајњак) – 
електране
са комбинованом 
производњом

30 7500 225 19 6,2

Геотермална енергија 1 7000 7 1 0,2
Отпад 3 6000 18 2 0,5
Депонијски гас 10 5000 50 4 1,4
УКУПНО планирани 
капацитет 1092 – 3653 314 100,0

Од 2009. године, када је у Републици Србији први пут успостављен 
правни оквир са подстицајним мерама („фид-ин“ тарифама), до децембра 
2018. године [21] је за производњу електричне енергије из ОИЕ изграђено 
222 нових објеката, укупне инсталисане снаге од 111 Мw. Преглед планира-
них и изграђених капацитета представљен је у табели 2. 
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Табела 2. Преглед планираних (у складу са НАПОИЕ-м) и изграђених  
електрана у области ОИЕ [21]

Врста електране 
Планирано
НАПОИЕ
(Mw)

Тренутно стање, децембар 2018
Привремени статус 

повлашћеног 
произвођача 
(број и Mw)

Статус повлашћеног 
произвођача 
(изграђено) 
(број и Mw)

ХЕ веће од 10Mw 250 – – 0 0
ХЕ до 10 Mw 188 16 12,6 100 62,9
Биомаса 100 1 2,4 0 0
Биогас 30 7 7,4 13 14,2
Ветар 500 5 475 4 25
Соларне 10 0 0 105 8,78
Геотермалне 1 0 0 0 0
Отпад 3 0 0 0 0
Депонијски гас 10 0 0 0 0

Анализом табеле 2 може се закључити да је Република  Србија до краја 
2018. године рачунајући МХЕ које су добиле статус повлашћеног произвођа-
ча електричне енергије изградила МХЕ инсталисане снаге 62,9 Mw, што 
чини свега 33,46% планираног капацитета за 2020. годину. Од планираних 
250 Mw за хидроелектране снаге преко 10 Mw, до краја 2018. године није 
изграђена ниједна електрана. Будући да су за енергију ветра издате енергет-
ске дозволе за планиране капацитете до 2020, да се производни капаците-
ти граде, на ту енергију треба рачунати. Планираних 500 Mw инсталисане 
снаге је и горња граница коју електроенергетски систем наше земље може 
из енергије ветра да прихвати. Оног момента када ветропарк престане да 
ради, а то је са првим прекидом ветра, електромрежа мора тај губитак у про-
изводњи да надомести неким другим извором енергије. Идеалне су акуму-
лационе, реверзибилне хидроелектране које се користе за овакве прилике. 
Ако не постоје сопствени капацитети унутар државе за овакве недостатке у 
континуалном снабдевању, решење је нерационална куповина вршне елек-
тричне енергије на тржишту из увоза. Република Србија у овом тренутку 
располаже са једном реверзибилном хидроелектраном, Заовине, што је и 
определило ресорно министарство да ограничи инсталациони капацитет за 
коришћење енергије ветра на 500 Mw. Наша земља  има далеко веће капаци-
тете за коришћење ове врсте енергије, али је предуслов за нове капацитете 
изградња нових, реверзибилних хидроелектрана, или изналажење адекват-
ног решења за  балансирање потрошње електричне енергије произведене из 
енергије ветра у земљама окружења. 
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Евидентни су неизграђени капацитети у делу коришћења биомасе за 
производњу електричне енергије, иако је биомаса највећи расположиви тех-
нички искористиви потенцијал обновљивих извора у Републици  Србији, који 
чини приближно 61% укупног потенцијала ОИЕ, укупне енергетске вредно-
сти процењене на 3,4 Мтое годишње. Основни разлози за овакво стање су:

–  нестабилна цена сировине, која опредељује инвеститоре за изградњу 
постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне 
енергије, првенствено привредне субјекте који поседују сировину, 
биомасу;

– висока цена постројења;
–  неопходност континуалне потрошње топлотне енергије током целе 

године што значајно смањује број потенцијалних инвеститора (хо-
тели на планинама, дрвно индустријски комбинати, топлане које се 
баве грејањем простора и потрошне топле воде и хлађењем). Изве-
сно је да се планирана изградња комбинованих постојења за про-
изводњу електричне и топлотне енергије на биомасу неће реализо-
вати до 2020. године. 

До сада остварене резултате у коришћењу обновљивих извора угро-
жава и структура тренутне привредно-економске активности Републике  
Србије коју карактерише ниска производна активност енергетски неин-
тензивних грана индустрије насупрот високој активности у области црне и 
обојене металургије, које као енергент користе фосилна горива.

Уколико Србија не оствари обавезујући циљ који износи 27% ОИЕ у 
њеној бруто финалној потрошњи енергије у 2020. години, биће у обавези да 
по високој цени купи недостајућу обновљиву енергију из увоза. Друга мо-
гућност која би за Републику  Србију била прихватљивија је редефинисање, 
односно ублажавање прихваћених обавеза.  

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ У РАЗВИЈЕНИМ ЗЕМЉАМА ЕВРОПЕ,  
ПРИМЕР АУСТРИЈА, ШВАЈЦАРСКА И НЕМАЧКА

У свим државама Европске уније МХЕ се граде. Стратегијама развоја 
је планиран наставак њихове градње и ревитализација изграђених. Према 
статистичким подацима, Аустрија је до краја 2014. године имала 2923 хидро-
електране (слика 1).   У групу малих са инсталисаним капацитетом испод 10 
Mw (МХЕ) спадало је 95% електрана, 85% МХЕ имало је инсталисани ка-
пацитет мањи од 1 Mw [16]. Мале хидроелектране производиле су 15% од 
укупне електричне енергије произведене из хидроелектрана, која је на крају 
2014. износила 40,9 Twh [16]. У укупној производњи хидроелектрана, удео 
постројења мањих од 1 Mw износио је 4% [16].
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Слика 1. Број и производња електричне енергије у хидроелектранама  
у Аустрији у зависности од инсталисане снаге [16]

На слици 2 је представљен план изградње хидроелектрана у Аустрији 
за период 2010‒2017. година.

Слика 2. План изградње хидроелектрана 2010–2017 година [16]
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У 2017. години спроводиле су се активности на изградњи 359 хидро-
електрана: 148 их је било у фази изградње, док је 211 било у фази израде 
техничке документације зарад добијања дозволе за градњу [16]. Од 2010. 
године број планираних и изграђених хидроелектрана повећавао се за око 
7,5% [16]. Од 359 хидроелектрана у 2017. години, 57% представљају МХЕ, 
док је њих 124 или 34% планирано за изградњу или се граде у заштићеним 
подручјима („Натура 2000“, резервати биосфере) [16].

Према статистичким подацима, Швајцарска је крајем 2017. године 
имала приближно 1500 МХЕ (снаге до 10 Mw) [17]. 

Табела 3. Статистички подаци о МХЕ у Швајцарској на крају 2017. године [17] 

Снага  
постројења

Број 
постројења

Укупна  
снага

Средња годишња 
производња

До 300 kw 
(микроелектране) >900 >67 Mw >300 Gwh

Од 300 kw до 1000 kw 243 142 Mw 679 Gwh
Од 1 Mw до 10 Mw 221 755 Mw 3001 Gwh
Укупно МХЕ ~1500 ~965 Mw ~4000 Gwh

Студија Швајцарске Федералне канцеларије за енергетику „BFE“ по-
казује сагледавајући техничке, економске и еколошке критеријуме да укупан 
потенцијал МХЕ у Швајцарској износи 5 до 5,5 Twh/a , од чега је 75% потен-
цијала већ искоришћено [17]. 

Према подацима електромреже Швајцарске („Swissgrid“) из 2018. го-
дине издате су дозволе за изградњу 155 МХЕ, а за 568 локација у току је из-
рада техничке документације за добијање грађевинске дозволе. Снаге елек-
трана и годишња производња представљени су у табели 4 [17].

Табела 4. Планирана изградња МХЕ у Швајцарској [17]

Број 
постројења

Укупна снага 
(Mw)

Годишња 
производња 

(Gwh/а)
Постројења са добијеном 
дозволом – још увек неизграђена 155 238 805

Пројекти у процесу добијања 
грађевинске дозволе 568 633 2250

Укупно 723 861 3060

Слике 3 и 4 приказују временске промене инсталисаних снага МХЕ у 
периоду до 2018. године, као и њихову средњу производњу [17]. 
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Слика 3. Укупна снага МХЕ у Швајцарској [17]

Слика 4. Средња производња ел. енергије из МХЕ у Швајцарској [17]

У табели 5 је представљен број хидроелектрана у Немачкој у зави-
сности од начина приходовања у 2016. години [18]. Подстицајне мере су 
засноване на Закону о ОИЕ из 2016. године [18].
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Табела 5. Број МХЕ у Немачкој снаге до 5 Mw и њихова структура  
приходовања [18]

Снага

Број

Директан пласман 
струје на тржишту 

(једини начин 
приходовања)

Коришћење 
подстицајних мера 

(једини начин 
приходовања)

Постројења 
која су 

променила 
начин 

приходовања

Укупно

≤ 100 kw 43 5127 64 5234
100 – 200 kw 22 457 15 494

200 500 kw 72 554 25 651
0,5 – 1 Mw 59 165 18 242

1 – 2 Mw 64 53 15 132
2 – 5 Mw 95 30 19 144

Снага 355 6386 156 6898

У табели 6 је дат број изграђених и ревитализованих МХЕ у Немачкој 
снага до 20 Mw у периоду од 1. 8. 2014. до 31. 12. 2017. [18]. Највећи број 
изграђених 114 и ревитализованих 559 МХЕ су снаге мање од 100 kw [18]. 

Табела 6. Број изграђених МХЕ у зависности од инсталисане снаге у  
Немачкој у периоду oд 1. 8. 2014. до 31. 12. 2017. [18]

Снага

Нова и реактивирана 
постројења

Ревитализована постројења

Број Инсталисана 
снага у kw Број Инсталисана 

снага у kw

Додатно 
повећање 

снаге у kw
≤ 100 kw 114 2617 559 22939 3334

100 – 200 kw 9 1409 100 14379 2033
200 – 500 kw 13 3873 137 45321 5193

0,5 – 1 Mw 4 3294 44 30251 3519
1 – 2 Mw 1 1424 19 27726 3115
2 – 5 Mw 12 42341 2379

5 – 10 Mw 2 14900 1420
10 – 20 Mw 2 23800 2050

Укупно 141 12617 875 221657 23043
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У периоду од августа 2014. до краја 2017. године током примене Закона 
о ОИЕ, 10% од укупног броја хидроелектрана је ревитализовано а највећи 
број ревитализованих електрана је био снаге од 200 до 500 kw [18]. Реви-
тализацијом, која се састојала од унапређења система управљања и замене 
генератора, турбина и система за пренос енергије, укупна снага електрана је 
увећана за 35 Mw [18].

На основу претходне анализе изграђених, и плана изградње МХЕ у 
Аустрији, Немачкој и Швајцарској, која је заснована на стратегијама енер-
гетског развоја наведених земаља може се закључити да се нове МХЕ граде, 
да се у наредном периоду планира даља изградња нових и интензивна реви-
тализација старијих МХЕ ради  постизања већег степена корисности транс-
формације енергије. У неким земљама (пример Швајцарска) је више од 75% 
потенцијалног капацитета за изградњу МХЕ већ искоришћено [17]. У наве-
деним земљама, највећи број изграђених и ревитализованих постројења су  
малих снага, у Немачкој 5127 изграђених, са статусом повлашћеног про-
извођача МХЕ су снага које су мање од 100 kw [18]. Са инсталационом снагом 
која је мања од 100 kw је и највећи број изграђених (114) и ревитализованих 
(559) МХЕ у Немачкој у периоду од 1. 8. 2014. до 31. 12. 2017. године [18]. 
На крају, 2017. године у Швајцарској је 900 од укупно 1500 изграђених МХЕ 
инсталисане снаге мање од 300 kw, док је у Аустрији 2448 од 2923 изграђене 
хидроелектране инсталисане снаге мање од 1 Mw [16, 17].

Закључци који су се односили на изградњу и ревитализацију МХЕ у 
Немачкој, Швајцарској и Аустрији нису селективно издвојени изузеци већ 
само карактеристични узорци у једној општој слици која карактерише све 
земље Европске уније. 

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ШТЕТНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ  
СРЕДИНУ РАЗЛИЧИТИХ НАЧИНА ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОИЕ И ФОСИЛНИХ ГОРИВА

Сви начини производње електричне енергије имају утицај на природу 
и животну средину. МХЕ деривационог типа условљавају промену хидро-
лошког режима реке и негативно утичу на локалне биљне и животињске 
заједнице. Непостојање канализационих мрежа у руралним подручјима, не-
мар локалног становништва које отпад складишти у корито реке у комби-
нацији са деривационим МХЕ-ма додатно угрожава водотокове. Ветрогене-
ратори имају негативан утицај на птице и слепе мишеве. Вибрација носећег 
стуба ветрогенератора која се преноси на земљу условљава да комплетан 
подземни екосистем напушта простор на коме је изграђен ветропарк. У 
последње време посебно се наглашава негативан утицај ветропаркова на 
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промену климе. Наиме, ветропарк преузима кинетичку енергију ветра и 
трансформише је у механичку, оносно електричну енергију условљавајући 
да струје ветрова губе снагу у поређењу са снагом коју су имале пре по-
стављања ветропарка. 

Соларни фотонапонски панели вишеструко негативно утичу на жи-
вотну средину. Заузимају и затварају велике површине земљишта које би се 
могло искористити на неки други начин, будући  да комплетно земљиште 
које се налази под панелима остаје без сунчеве енергије и потпуно изуми-
ре. У односу на ветропаркове, још израженије је страдање птица, будући да 
огледало панела птицама делује као језеро и приликом покушаја слетања 
страдају због високе температуре површине панела. Век трајања фотона-
понских ћелија је до 20 година након чега се замењују новим.  Како  су у 
питању велике количине панела које треба заменити и уклонити, појављује 
се проблем рециклаже и складиштења отпада.

Сви наведени утицаји ОИЕ не могу се поредити са утицајем који на 
животну средину стварају термоелектране које као извор топлоте користе 
фосилна горива. Наводимо само неке од њих: емисија по околину штетних 
полутаната CO2, NOx, SO2, летећег пепела и продуката непотпуног сагоре-
вања. Крај термоелектрана настају депонијска пепелишта која се одржавају 
константним прскањем воде. Најситније честице (ПМ 10) са пепелишта које 
се разносе ветром, негативно утичу на здравље људи. У поступку експло-
атације угља на површинским коповима, уклања се природни филтер за пре-
чишћавање загађених атмосферских падавина који се налази на површини 
земље, загађене воде се мешају са подземним чистим водама условљавајући 
њихово загађење. Више од 40% топлотне енергије која настаје сагоревањем 
горива се предаје води за хлађење у процесу кондензације водене паре на-
кон изласка из парне турбине условљавајући термичко загађење околине и 
поремећај еколошке равнотеже.

У референци [9] предложена је методологија за оцену ефикасности 
коришћења одређеног извора енергије, названа релативни агрегатни оти-
сак (енг. RAF). РАФ отисак обједињује четири отиска који су по ауторима 
ове студије релевантни за оцену ефикасности коришћења одређеног из-
вора енергије: угљен-диоксида, ефикасног коришћења воде, ефикасног ко-
ришћења земље и отисак цене производње енергије.

На слици 5 приказани су РАФ отисци за различите врсте енергија. 
По овом критеријуму, најбоље је оцењена геотермална енергија (РАФ = 6). 
Енергија ветра оцењена је са 12 на земљи и 24 на води. Соларна енергија 
за загревање воде (РАФ = 17) и за производњу електричне енергије путем 
фотонапонских ћелија (РАФ = 54) је следећи ефикасан начин трансформа-
ције енергије. Разлика између поменутих соларних технологија је последица 
мање емисије угљен-диоксида, а тиме и нижег отиска цене производње тер-
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малних у односу на фотонапонске панеле по јединици произведене енер-
гије. На основу слике 5 може се закључити да је нуклеарна енергија са РАФ 
оти ском 24 најатрактивнији необновљиви извор енергије. Међутим, безбед-
ност ових постројења, законодавство, нуклеарни отпад, захтевне техноло-
гије и материјали су недостаци које ова метода није узела у обзир. 

Хидроенергија је овом методом оцењена РАФ отиском 53, пре свега 
због отиска коришћења воде, где велике хидроелектране због потребе аку-
мулације користе велике количине воде. МХЕ које нису оцењиване РАФ 
отиском, због непостојања акумулационих језера биле би оцењене значајно 
повољније (нижим РАФ отиском).

У поређењу са угљем (РАФ = 73) и нафтом (РАФ = 83), природни гас 
(РАФ = 60) има мањи отисак емисије угљен-диоксида и отисак коришћења 
воде. Природни гас има РАФ отисак приближан неким ОИЕ, као што су ве-
лике хидроелектране и фотонапонске ћелије. Преостали ОИЕ су неповољ-
нији чак и у односу на фосилна горива: биомаса – дрво (РАФ = 76), биомаса 
– биљке (РАФ = 84) и етанол из кукуруза (РАФ = 84).

Студија [12] је представила модел за оцену и упоређивање ОИЕ у од-
носу на фосилна горива при производњи електричне енергије. Аутори су 
представили глобални модел интегрисане процене животног века (ЛЦА) 
примењен на временском периоду до 2050. године. Предложени модел упо-
ређује читав низ параметара: емисију угљен-диоксида по јединици произве-
дене електричне енергије, емисију ПМ10 честица по јединици произведене 
електричне енергије, екотоксичност свеже воде, употребу земље, еутрофи-

Слика 5. РАФ отисак различитих извора енергије [9]
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кацију свеже воде, позитивне климатске промене које би довеле до смањења 
ефеката стаклене баште (Плава мапа) дефинисане од стране Међународне 
агенције за енергетику [13]. Такође, употребу материјала као што су гвожђе, 
цемент, бакар и алуминијум.

Слика 6. Резултати ЛЦА модела за ОИЕ и фосилна горива  
при производњи електричне енергије [12]

Резултати ЛЦА модела са претходне слике јасно потврђују да техноло-
гије за производњу електричне енергије из ОИЕ имају значајно нижи утицај 
на животну средину у односу на термоелектране у свим категоријама које 
су оцењиване. Модерна постројења која користе природни гас оцењена су 
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тако да се позиционирају између ОИЕ и употребе угља, због веће емисије 
загађујућих материја у односу на ОИЕ. Резултати показују и да у односу на 
постројења која користе угаљ и природни гас, коришћење енергије ветра 
и сунца захтева већу употребу материјала (гвожђа, бакра, алуминијума и 
цемента) по јединици произведене енергије. Студија је показала да су од 
ОИЕ најприхватљивија хидроенергетска постројења. У поређењу са про-
изводњом и сагоревањем фосилних горива, утицај на животну средину због 
потребе за материјалима ОИЕ је мали у апсолутној скали. Студија [12] по-
казује да што се коришћења земљишта тиче, највећи негативни утицај имају 
ветропаркови, који заузимају око 200 квадратних метара по 1 Mwh про-
изведене електричне енергије за годину дана [14, 15], што је највише у одно-
су на све технологије (не само ОИЕ). 

Закључак ове студије је да би већа употреба ОИЕ довела до смањења 
штетних ефеката по животну средину као што су: емисија гасова са ефек-
том стаклене баште, екотоксичност свеже воде, еутрофикације и емисија 
штетних честица. Загађење које би било проузроковано већом употребом 
материјала за ОИЕ технологије је мало у односу на директно загађење про-
узроковано сагоревањем фосилних горива.

На слици 7 представљени су резултати студије за анализу отиска 
угљен-диоксида 7 ОИЕ  [11]. У укупном отиску узимани су у обзир инди-
ректни отисци који су настали употребом различитих врста материјала, 
енергије, горива, транспорта, водних извора и природних ресурса при из-
градњи капацитета за употребу ОИЕ. Предложена је методологија за изра-
чунавање две врсте отиска угљен-диоксида: Процесна анализа (ПA) и хи-
бридна процена животног циклуса (хЛЦА).

Слика 7. Отисак угљен-диоксида по kwh произведене електричне енергије [11]

Владан Карамарковић, Раде Карамарковић, Милош Николић, Ненад Стојић



57

За седам ОИЕ приказани су ПA (горњи резултати) и хЛЦА (доњи резул-
тати) отисци угљен-диоксида. Резултати показују да највећи отисак угљен-ди-
оксида стварају геотермални извори при производњи електричне енергије, и 
то 79,7 gCO2/kwh за ПА и 92,2 gCO2/kwh за хЛЦА. Са друге стране, МХЕ 
деривационог типа имају најмањи отисак угљен-диоксида, и то 5,0 gCO2/kwh 
за ПА и 37,2 gCO2/kwh за хЛЦА. На основу резултата за ПА може се уочити 
да употребљени цемент доприноси око половини отиска код хидроелектра-
на (44% за деривационе, 55% за акумулационе). Главни чинилац отиска код 
ветропаркова су челик и гвожђе (око 45%). За обе врсте соларних технологија, 
скоро половину отиска чини потреба за електричном енергијом (40‒49%). 

Закључак наведених студија је да проточне МХЕ деривационог и 
прибранског типа најмање загађују животну средину у поређењу са другим 
ОИЕ и изворима који користе фосилна горива. Наводимо основне пози-
тивне стране МХЕ.

Производња електричне енергије у МХЕ  може доста поуздано да се 
планира на седмичном и месечном нивоу, што није случај код ветро и солар-
них електрана. МХЕ побољшавају квалитет испоручене електричне енергије 
будући  да се граде на рубовима дистрибутивног система,  смањују губитак у 
преносу електричне енергије, напонски укрућују дистрибутивни систем на 
његовим рубовима где су дневне осцилације напона највеће. У поређењу са 
другим изворима имају висок степен корисности трансформације механич-
ке у електричну енергију, до 90%. Изградња МХЕ омогућавају запошљавање 
радника, што је посебно значајно за руралне пределе где се МХЕ и граде. 
Позитивне стране су и сви позитивни ефекти примене, који се огледају у 
најмањем негативном утицају на животну средину. 

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ОИЕ КРОЗ FEED-IN ТАРИФЕ

Субвенционисање ОИЕ подстицајним тарифама подразумева стиму-
лацију набавке и изградње скупих технологија потребних за реализацију 
оваквих пројеката. Након истека периода подстицајних тарифа који траје 12 
година, већина пројеката, а такви су и пројекти изградње МХЕ, исплатили 
су трошкове финансирања и без оптерећења излазе на слободно тржиште са 
ниским оперативним трошковима. За разлику од конвенционалних начина 
производње код којих је већи утицај сировине и поступка трансформације 
енергије, произвођачи електричне енергије из ОИЕ излазе на тржиште са да-
леко мањом, конкурентном продајном ценом (пример тржишта електричне 
енергије у Немачкој). Најизраженији утицај на смањење цене имају произ-
вођачи електричне енергије који користе хидропотенцијал, зато што су ко-
ришћене технологије у производњи достигле високе перформансе и велику 
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трајност, тако да су трошкови за ремонт много ређи и у мањем обиму него 
што је случај са коришћењем енергије ветра и енергије сунца. Подстицајна 
откупна цена за произведену електричну енергију утврђујe се у зависности 
од врсте и инсталисане снаге електране, као и максималног ефективног вре-
мена рада за одговарајућу врсту електране (табела 7) [22].

Табела 7. Висина подстицајне откупне цене и максимално ефективно  
време рада електране [22]   

Редни 
број

Врста електране 
повлашћеног 
произвођача 
електричне 

енергије

Инсталисана 
снага Р 
(Мw)

Подстицајна 
откупна цена 

(c€/kwh)

Максимално 
ефективно 

време рада (h)

1. Хидроелектрана

5000 у години 
подстицајног 

периода

1.1 до 0,2 12,60
1.2 0,2 – 0,5 13,933 – 6,667*P
1.3 0,5 – 1 10,60
1.4 1 – 10 10,944 – 0,344*P
1.5 10 – 30 7,50

1.6 На постојећој 
инфраструктури до 30 6,00

5000 у години 
подстицајног 

периода
2. Електране на биомасу

8600 у години 
подстицајног 

периода

2.1 до 1 13,26
2.2 1 – 10 13,82 – 0,56*P
2.3 преко 10 8,22
3. Електране на биогас

8600 у години 
подстицајног 

периода

3.1 0 – 2 18,333 – 1,111*P
3.2 2 – 5 16,85 – 0,370*P
3.3 преко 5 15

4.

Електране на 
депонијски гас и

гас из постројења за 
третман комуналних 

отпадних вода

8,44
8600 у години 
подстицајног 

периода

5. Електране на ветар 9,2
9000 у кварталу 

подстицајног 
периода
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6. Соларне електране

6.1 на објекту 14,60 – 80*P

до 0,03
1400 у години 
подстицајног 

периода
6.2

на 
објекту 

0,03 – 0,5
12,404 – 6,809*P

6.3 на земљи 9

7. Геотермалне 
електране 8,2

8600 у години 
подстицајног 

периода

8. 
Електране са високо ефикасном комбинованом 

производњом електричне и топлотне енергије на 
природни гас

8600 у години 
подстицајног 

периода
8.1 до 0,5 8,20
8.2 0,5 – 2 8,447 – 0,493*P
8.3 2 – 10 7,46

9 Електрана на отпад 8,57
8600 у години 
подстицајног 

периода

Изградња МХЕ у свим земљама ЕУ је неодржива без подстицајних 
мера. 

Подстицајне мере у Аустрији састоје се из подстицајних тарифа (табе-
ла 8) и инвестиционих подстицаја за мале и средње хидроелектране (табела 
9) [19].

Табела 8. Подстицајне цене производње електричне енергије из МХЕ  
у Аустрији инсталисане снаге до 2 Mw [19].

Нова
постројења 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0 – 500 Mwh 10,60 10,55 10,45 1,035 10,35 10,25
500 – 1000 Mwh 7,63 7,59 7,51 7,43 7,43 7,36
1000 – 2500 Mwh 6,66 6,63 7,00 6,49 6,49 6,43
2500 – 5000 Mwh 5,56 5,53 5,47 5,42 5,42 5,37
5000 – 7500 Mwh 5,25 5,22 5,17 5,12 5,12 5,07
Преко 7500 Mwh 5,00 4,97 4,92 4,87 4,87 4,83
Ревитализована 
постројења 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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0 – 500 Mwh 8,30 8,26 8,18 8,10 8,10 8,02
500 – 1000 Mwh 6,06 6,03 5,97 5,91 5,91 5,85
1000 – 2500 Mwh 5,25 5,22 5,17 5,12 5,12 5,07
2500 – 5000 Mwh 3,83 3,81 3,77 3,73 3,73 3,69
5000 – 7500 Mwh 3,54 3,52 3,48 3,45 3,45 3,42
Преко 7500 Mwh 3,25 3,23 3,20 3,17 3,17 3,14

Табела 9. Инвестиционе подстицајне мере за мале и средње  
хидроелектране у Аустрији [19]

<50 
kw

50 – 100 
kw

100 – 500 
kw

500 kw – 
2 Mw

2 – 10 
Mw

10 – 20 
Mw

€ по 
инсталисаном kw 1500 1500 1500 1500 – 

1000
1000 – 

400 400

% инвестиционих 
трошкова – 30 30 30 - 20 20 ‒10 10

Максимална 
подстицајна сума € – – – – – 6 мил.

Потребан 
инвестициони 
план

не не не да да да

Износ подстицаја према закону о ОИЕ у Немачкој („EEG“ – закон из 
2014. године) дат је у табели 10 при чему се називна (референтна снага)  PEEG 
добија из годишње производње електране  Ea и броја сати у години (8760 h) 
и израчунава изразом [18]:

PEEG = Ea / 8760 h.       (1)

Табела 10. Подстицајне мере за ОИЕ у Немачкој [18]

Називна тј. Референтна 
снага PEFG ≤

Процењена инсталисана снага 
(4000 h/a при пуним оптерећењем)

Створена 
вредност (c€/

kwh)
500 kw ≈ 1,1 Mw 12,52
2 Mw ≈ 4,4 Mw 8,25
5 Mw ≈ 11 Mw 6,31

10 Mw ≈ 22 Mw 5,54
20 Mw ≈ 44 Mw 5,34
50 Mw ≈ 110 Mw 4,28

>50 Mw 3,50
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Осим новоизграђених објеката, подстицајне мере се примењују и на 
ревитализована постројења за производњу електричне енергије из ОИЕ. За 
ревитализована постројења инсталисане снаге која су већа од 5 Mw подсти-
цајне мере се примењују на произведену електричну енергију која је резултат 
повећане снаге [18]. Време трајања подстицајних мера је исто за све катего-
рије и износи 20 година, а подстицаји се смањују за 0,5% годишње [18].

Слика 8. Промена подстицајних цена електричне енергије у МХЕ (Немачка) [18]

Новим законом о енергетици од 30. септембра 2016, Швајцарска је 
увела нови правилник о подстицајним мерама („BFE 2017b“) [18]. Сту-
пањем на снагу измена  закона о енергетици од 1. јануара 2018. замењен 
је постојећи систем подстицаја заснован на покривању трошкова кроз 
„feed-in“ тарифе са подстицајима додатка на тржишну цену електричне 
енергије и обавезом изласка на тржиште електричне енергије од 2020. 
године [18]. Ове подстицајне мере могуће је затражити за постројења од 
0,1 до 10 Mw („BFE 2017a“) [18]. За хидроенергију, подстицајно раздобље 
износи 15 година [18]. 

Уредба о подстицајним мерама („BFE 2017b“) усвојена је као нови ин-
струмент финансирања хидроелектрана путем тржишних премија (додата-
ка на тржишну цену електричне енергије) и субвенција на улагање [18].
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Субвенције на улагање могу се добити за постројења пуштена у погон 
после 1. јануара 2013. [18]. Нова постројења морају имати капацитет већи од 
10 Mw [18]. Постојећа постројења морају проћи кроз значајне промене од-
носно, унапређења како би била субвенционисана [18]. За постројења снаге 
између 300 kw и 10 Mw могуће је добити и до 60% инве стираних средстава 
[18]. За већа постројења могући повраћај инвестиције кроз субвенције из-
носи максимално 40% [18]. Износ субвенције одређује савезна канцеларија 
за енергију („BFE“) за сваки пројект индивидуално [18]. Реверзибилне хи-
дроелектране нису обухваћене подстицајним мерама [18].

У поређењу са наведеним земљама, у Републици  Србији подстицаји 
за изградњу МХЕ су мањи. Трошкови изградње постројења за производњу 
електричне енергије из МХЕ у делу трошкова радне снаге су већи у земља-
ма ЕУ у поређењу са Р. Србијом, али су кредитни услови и субвенције за 
улагања у земљама ЕУ знатно повољнији. Да су камате за изградњу МХЕ-
на у Р. Србији високе, показује анализа прихода МХЕ снаге 1350 kw у 2018. 
години. Електрана је грађена током 2016. и у првој половини 2017. године. 
Укупни трошкови изградње износили су 2.795.366,00 €. Новац за изградњу 
је позајмљиван од банке по каматној стопи од 6,7% на годишњем нивоу. 
Укупна сума коју инвеститор треба да врати током подстицајног периода 
износи 4.012.748,00 €. У 2018. години планирани годишњи приход МХЕ 
предвиђен пројектом износио је 504.822,00 €, док је остварени био већи и 
износио је 513.098,00 €. Узимајући у обзир све остале трошкове (трошко-
ве радне снаге, трошкове одржавања, накнаде републичким јавним пре-
дузећима, трошкове осигурања, комуналне трошкове, трошкове пореза, 
комуналне таксе), подстицајни период од 12 година у Републици Србији 
омогућава само повраћај уложених средстава у изградњу МХЕ. Постоји 
мањи број локација са већ изграђеном пратећом инфраструктуром која је 
потребна за изградњу МХЕ, код којих је период повраћаја уложених фи-
нансијских средстава краћи од 12 година, али и локације код којих је пери-
од отплате дужи од подстицајног.

ЗАКЉУЧАК

Резултати вишегодишњих истраживања објављени у водећим међу-
народним часописима показују да већа употреба ОИЕ смањује штетне 
ефекте по животну средину. Ови резултати апострофирају и да у поређењу 
са фосилним горивима и другим обновљивим изворима енергије, проточне 
МХЕ деривационог и прибранског типа најмање загађују животну средину.
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У земљама ЕУ се на основу важећих стратегија енергетског развоја 
граде или се планира даља изградња МХЕ различитих снага. Највећи број 
изграђених и ревитализованих МХЕ у развијеним земљама (Немачка, Ау-
стрија, Швајцарска) је снага мањих од 100 kw. 

Изградња ОИЕ није остварива без субвенција, односно подстицајних 
средстава државе. Време трајања подстицајних мера је одређено да се у том 
периоду изврши повраћај трошкова изградње ОИЕ. То је пракса земаља ЕУ 
коју је прихватила и Република Србија. 

Подстицајне мере за МХЕ у Србији су ниже у поређењу са земљама ЕУ. 
Разлика у подстицајима се компензује повећаним трошковима радне снаге 
у земљама ЕУ.

Од две могућности за испуњење међународно прихваћених обавеза: 
да нерационално из увоза купи обновљиву енергију, или да подстицајима 
гради постројења за производњу електричне енергије из ОИЕ, наша земља 
се определила за изградњу постројења.

Заинтересованост за инвестиције у ОИЕ у Републици Србији је по-
расла увођењем субвенција, односно подстицајних мера које је  држава 2009. 
године увела, а које се не би реализовале да није било банкарских кредита, 
иако је камата била а и сада је висока у поређењу са земљама ЕУ.

Националним планом за коришћење ОИЕ, значајан потенцијал за по-
већање производње електричне енергије из ОИЕ су проточне прибранске 
хидроелектране, којима треба дати приоритет у будућим изменама подсти-
цајних мера за ОИЕ, уз поштовање критеријума заштите животне средине, 
заштиту приобаља и решавање питања пречишћавања отпадних вода дуж 
акумулација. Добро дефинисане и осмишљене подстицајне мере треба да 
имају синергијски ефекат на друштвену заједницу подстичући економски 
развој путем истовремене: изградње постројења ОИЕ, производње делова и 
компонената ових постројења, истраживања, боље заштите животне среди-
не и извоза знања и технологија.

Надлежне институције у нашој земљи  нису имале довољно иску-
ства при започињању реализације пројеката изградње МХЕ, нарочито 
при одређивању локација за изградњу МХЕ, односно при усвајању про-
сторних планова општина и градова (сагласност на просторне планове је 
дало и ресорно министарство), а највише се манифестовала у превеликој 
заузетости водотокова. Није било ни довољно искуства  и при пројекто-
вању, изградњи и експлоатацији МХЕ. Због тога је потребно формирати 
међуминистарско стручно тело од експерата различитих струка, које би 
сагледало досадашња искуства у изградњи и експлоатацији МХЕ и пред-
ложило побољшања сагласно позитивној пракси земаља ЕУ.
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МХЕ свих облика у Републици  Србији треба градити тамо где су испу-
њени услови одрживости који уважавају енергетске, еколошке, економско, 
развојне и социолошке аспекте. То је и критеријум који важи у  земљама  ЕУ и 
у исто време одређују број МХЕ које  се могу изградити.  Ако земље ЕУ граде 
МХЕ, то треба да чини и Србија.
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THE IMPACT OF SMALL HYDROPOwER PLANTS  
ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF THE REPUBLIC OF SERBIA

S u m m a r y

The ongoing debate and a relatively strong public voice against the building 
of small hydropower plants (SHPP) in the Republic of Serbia (RS) was the motive 
for the paper. The goal was to objectively compare SHPP with other renewable 
energy sources (RES) and fossil fuels. Apart from ecological, an economic side 
of the construction of SHPPs is considered, as well as the achieved results of 
the RS with regard to internationally accepted commitments for promotion of 
RES. To achieve the goal, a review of the most prominent studies in the field is 
presented as well as the existing energy strategies and related accomplishments 
of the most developed EU countries that heavily invest in RES. It is worthy of 
notice that the largest number of newly built, revitalized and designed SHPPs 
in developed countries (Germany, Austria, Switzerland) are of the mini hydro 
type. Among these, the biggest number of plants are with capacities below 100 
kw, which clearly shows that for the mentioned countries every kw produced 
from RES is significant. without time-limited incentive measures, the building 
of SHPPs is not economically sustainable neither in the RS nor in the EU 
countries. Compared with fossil fuels, RES have far less adverse environmental 
effects. Many reliable energy studies highlight run-of-the-river SHPPs as the most 
environmentally friendly among RES. In the paper, the way for overcoming the 
identified environmental problems related to the building of SHPPs in the RS is 
recommended. If the most developed EU countries, build, plan, and revitalize 
SHPPs that should the RS do too. 



ЕНЕРГЕТСКО, ЕКОЛОШКО И РАЗВОЈНО  
ВРЕДНОВАЊЕ МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА

БРАНИСЛАВ В. ЂОРЂЕВИЋ* 

Природа злопамти сва насиља људи над њом и враћа 
им са многоструко увећаним каматама.

Аутор

С а ж е т а к. – За разлику од средњих и великих хидроелектрана (ХЕ) 
које су највреднији обновљив и еколошки пожељан извор енергије са 
гледишта смањења емисије гасова стаклене баште (ГСБ), за мале хидро-
електране (МХЕ) таква оцена априорно не важи. Њиховa енергетска, раз-
војно-економска, еколошка и социјална прихватљивост морају се прове-
рити пре доношења одлуке о грађењу, јер су у бројним случајевима МХЕ 
непожељне бар по једном, а често и по свим горе наведеним критерију-
мима вредновања. Чланак разматра критеријуме вредновања, од којих је 
најважнији: да ли се конкретна разматрана МХЕ уопште може сврстати 
у обновљив извор енергије (ОИЕ), и да ли је са гледишта смањења ГСБ 
она чист извор, или спада у – загађиваче. Критеријум обновљивости се 
заснива на анализи времена враћања примарне енергије која је утроше-
на за грађење МХЕ, почев од енергије потрошене за добијање неопход-
них материјала. Врло често је време враћања потрошене енергије дуже 
од века рада МХЕ, што значи да она не спада у ОИЕ, и зато се на њу не 
смеју да примене подстицајне мере. Такве МХЕ нису ни чист извор, јер 
се више ГСБ емитује за израду материјала за њено грађење, од количине 
коју ће МХЕ да уштеди својим радом. Такве МХЕ су, у ствари, загађивачи 
– а субвенционира се њихова изградња. Поред ова два критеријума, која 
су пресудна за оцену да ли таква МХЕ треба да се гради, веоме битни су 
и критеријуми за оцену њене еколошке, социјалне и развојно-економске 
прихватљивости. Оне МХЕ са малим енергетским учинцима, које не спа-
дају у ОИЕ, развојно су штетне, јер у нормалним условима пословања, без 
субвенција, нису у стању да рентабилно послују. Такве МХЕ спадају у не-
пожељне инвестиције, а банке које их прате кредитирањем, штитећи себе 
хипотеком на објекат МХЕ, улазе у највећи инвестициони ризик: када се 
установи да таква МХЕ има тако лоше енергетске учинке да не може да 
отплаћује ануитете – хипотека постаје безвредна, ненаплатива. Еколошки 

* Редовни члан Академије инжењерских наука Србије, branko@grf.bg.ac.rs
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критеријум искључује све МХЕ са дугачким деривацијама, што се детаљ-
није анализира. Пројекат МХЕ мора да буде и социолошки стабилан, што 
подразумева да буде прихваћен од људи у њеном окружењу. На жалост, 
показало се да су сви пројекти МХЕ са дугачким деривацијама социјално 
нестабилни, па је веома штетно што се инсистира на њима, мада је јасно 
да ће се такав пројекат социјално и економски урушити. Разматрају се 
и тешкоће у раду дистрибутивних система због неравномерности  рада 
МХЕ услед бујичних режима малих водотока. Критички се разматра и 
проток који се оставља у водотоку, јер ти протоци према сада усвојеном 
критеријуму (10% од средњег годишњег протока) нису довољни за оп-
станак и развој водених екосистема. Разматра се и важан развојни аспект: 
дугачки цевоводи који мале водотоке остављају без воде и нарушавају 
амбијенталне вредности спречавају развој профитабилног сеоског и еко-
лошког туризма на нивоу породичног посла, који је најбољи начин за де-
мографску и економску обнову планинских насеља. 

Кључне речи: мале хидроелектране, екологија, економски развој, електро-
енергетика

УВОД

Није спорна, већ је хвале вредна генерална стратегија у свету да се 
због глобалних климатских и еколошких проблема насталих због емисије 
гасова стаклене баште (ГСБ) и све убрзанијег исцрпљивања необновљи-
вих енергетских ресурса енергетски развој усмери према коришћењу тзв. 
обновљивих извора енергије (ОИЕ), који су еколошки чисти, јер се њима 
смањује емисија ГСБ. Међутим, када се и најбоље намере суоче са капита-
лом – обично се претворе у своју супротност. Све је започело са намерно 
недореченим Кјото протоколом, којим је покренуто мешетарење са правом 
на испуштање гасова стаклене баште (ГСБ). Да би та трговина цветала без 
тешкоћа, сви извори енергије од ветра, Сунца, биолошких материјала, ма-
лих водних снага – проглашени су за обновљиве изворе енергије (ОИЕ), 
еколошки ’чисте’, који смањују емисију гасова стаклене баште (ГСБ). Ме-
дијски вешто јавности је представљена ‘зелена енергија’, за њу су уведени 
економски стимуланси – високе бенифициране цене. Али је наметнута и 
обавеза њеног пријема у електроенергетске системе (ЕЕС) без обзира када 
је и у којој количини произвођачи упуте према ЕЕС. Наиме, ЕЕС је обаве-
зан да прими ту енергију и када не само да му није потребна, већ и када 
њен нагли упад у систем прави велике сметње и губитке. И као финале тих 
енергетски и економски нелогичних потеза, веома значајно повећана цена 
тих наводно ОИЕ је пребачена на потрошаче. Изненађује површност тако 
крупне одлуке, којом су занемарене три веома битне ствари: (а) прецизно 
разјашњење који су извори енергије заиста обновљиви и еколошки погодни 
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са гледишта испуњења кључног циља – смањења емисије ГСБ; (б) није узета 
у обзир чињеница да се ради о изворима са доминантном случајном компо-
нентом појаве (ветар, Сунце, бујични режими малих водотока на којима се 
граде МХЕ), због чега ЕЕС не може унапред да планира покривање дневног 
дијаграма оптерећења, што је услов за његов оптималан и безбедан рад; (в) 
обавезност прихватања и најскупље енергије из наводно ОИЕ у колизији је 
са базним постулатима дерегулације тржишта електричне енергије, којима 
је потрошачу омогућено да бира најповољнијег произвођача.

Након прихватања обавезе да Србија на 27% повећа производњу из 
ОИЕ (не зна се ко је био тако неопрезан и ’издашне руке’, не консултујући 
стручњаке, јер су неке мудре земље ЕУ прихватиле обавезу учешћа ОИЕ 
мање од 10%), у Србији је настала вешто усмеравана ’еуфорија ОИЕ’ на др-
жавном, тајкунском и медијском нивоу. Како то већ бива код нас, да се неки 
међународни папири некритички усвајају без дубљих анализа, године 2009. 
уз велику државну и медијску помпу донета је Уредбa о подстицању про-
изводње обновљивих извора енергије. Уредба и активности које су је про-
пратиле урађене су површно, без анализа које би доказале њену енергетску и  
економску смисленост, са понављањем сва три стратешка пропуста која су 
наведенa у претходном ставу. Од њих је најтежи пропуст био тај што су сви 
извори на Сунце, ветар, мале ХЕ, биомасу проглашени за ОИЕ. Запрепашћује 
да Правилник није водио рачуна о више ’ситницa’: (а) За добијање материја-
ла, израду и одржавање уређаја ОИЕ троше се велике количине примарне 
енергије, које у бројним случајевима, када се сведу на исту мерну јединицу 
’џул’ (Ј) могу бити веће од количине енергије коју ће такав ОИЕ уређај про-
извести током читавог века експлоатације, што значи да такав уређај није 
ОИЕ, а добио је високе бенифициране цене. (б) Током производње енергет-
ски веома захтевних материјала (челик, цемент, бакар, пластика, итд.), негде 
у свету, није битно где, као и за израду таквог производног уређаја  емитују 
се ГСБ који у бројним случајевима значајно премашују количине ГСБ који ће 
такав уређај ’уштедети’, што значи да није ’еколошки чист’, већ у суштини, и 
такав уређај представља – загађивача, емитера ГСБ. (в) Нису поштовани еле-
ментарни принципи свих пројеката, да морају да буду прихватљиви по више 
критеријума, од којих су изузетно битни критеријуми социјалне, еколошке 
и развојне прихватљивости. (г) Пренебрегнута је чињеница да je удео укуп-
ног потенцијала свих МХЕ само око 1,5÷2% од потрошње, да је снага великог 
броја МХЕ само око 200÷400 kw, па је бесмислено улазити у велике еколошке 
и социјалне дубиозе због тако малог енергетског учинка1. (д) Занемарени су 

1 Иста је ситуација у целом региону. Пример: у Републици Српској од 50-так разма-
траних МХЕ њих 32 имају снагу до само 250 kw, укупно око 7 Mw, са безначајним енергет-
ским учинцима од по пар стотина Mwh. А за њихову реализацију требало би да се око 43 km 
малих водотока уведе у цевоводе и на тај начин еколошки неповратно уништи. 
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веома неравномерни режими протока на малим водотоцима, међу највећим у 
Европи, који могући рад МХЕ са инсталисаном снагом своде на пар стотина 
сати, и то само у водном делу године, када ЕЕС због повољних дотока на вели-
ким проточним ХЕ има проблем са пласманом расположиве, тада практично 
бесплатне енергије. У највећем делу године МХЕ раде са недовољном иско-
ристивошћу, или – уопште не раде, уколико се стриктно поштују неопходни 
еколошки протоци. Значи, МХЕ улазе у ЕЕС онда када енергије има довољно 
и под изузетно повољним условима, а нису расположиве у кризним маловод-
ним периодима. Велика неравномерност расположиве снаге МХЕ врло је не-
повољна са гледишта дистрибутивних система на које су МХЕ повезане, јер у 
њима непредвидиво мењају услове рада.

Да невоља буде већа издавање дозвола за МХЕ мање од 1 Mw препу-
штено је општинама, које нису биле у стању да оцене стварне економске до-
бити и много веће губитке које ће имати уколико дозволе изградњу таквих 
МХЕ са дугим цевоводима. Изостала је контрола државних органа са ста-
новишта оцене уклапања таквих МХЕ у пројекте хидротехничких система 
вишег реда, у просторне планске документе вишег реда, као и са гледишта 
утицаја на окружење. Општине су дозволиле да се МХЕ граде и на изво-
риштима републичког значаја, на локацијама које су као изворишта унете у 
Просторни план Србије. Општина Тутин допушта себи да својом одлуком 
мења одредбе Просторног плана Србије, који има снагу закона. На слици 1 
види се застрашујућа девастација локације на Млави због изградња МХЕ у 
зони која је заштићена као извориште републичког ранга. 

Слика 1. Градилиште МХЕ Крепољин на Млави у зони које је Просторним  
планом Србије  резервисано као извориште републичког ранга
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Све те битне чињенице су игнорисане, али је предвиђен механизам да 
се трошкови високо бенифицираних цена за наводне ОИЕ и чисте изворе у 
целости пребаце на потрошаче,  па се одмах затим у рачунима за електричну 
енергију појавила многима нејасна ставка ’за ОИЕ’. Та ставка ће експлозивно 
расти, а то несрећни потрошачи још увек и не слуте. Али то добро знају у 
јавним предузећима електропривреда, који су присиљени да послују у тако 
енергетски, економски и управљачки нејасним, све тежим условима. И који 
ће тај додатни трошак наметнуте им скупе енергије (по цену да бацају своју 
која је у том моменту практично бесплатна) морати да плате приватним 
испо ручиоцима, чак и када је не наплате од потрошача. Пошто та наплата 
постаје све више и политичко питање (људи ће тешко схватити и прихвати-
ти тај намет, јер знају да плаћају фаворизоване тајкуне), електропривреде ће 
морати да плате из своје добити, неке по цену да због свих тих неразумних 
дешавања постану губиташи. 

Одмах након доношења те Уредбе у Србији се у организацији и пред 
очима власти почела да одиграва деструкција територије Србије која се по 
својим размерама и последицима може мерити са систематским бомбар-
довањем и разарањем развојно, економски, еколошки и социјално најо-
сетљивијих, најрањивијих брдско-планинских подручја земље. Последице те 
застрашујуће деструкције чак су и погубније и опасније од бомбардовања 
којих се, на жалост, сећамо. Бомбардовањем се уништи објекат који се може 
успешно обновити, док се грађењем малих хидроелектрана (МХЕ) са веома 
дугачким цевоводним деривацијама (по 2 до 4 km) на малим, раритетним во-
дотоцима, за потпуно безначајне енергетске учинке – трајно разара највред-
није, најосетљивије хидрографско и еколошко ткиво земље. Мали водотоци 
су окосница, кључни биотоп, за све друге веће еколошке системе, тако да се та 
деструкција хидрографско-еколошких капилара земље ланчано преноси на 
знатно шира еколошка подручја, осиромашујући њихову биолошку разновр-
сност. Међутим, уништавањем малих водотока разарају се и могућности да 
се највреднији хидрографски и еколошки потенцијали брдско-планинских 
подручја искористе за своју развојно најважнију функцију – развој еколош-
ког и сеоског туризма, који је сада, у целом свету, кључна полуга економске и 
демографске обнове депопулацијом најугроженијих подручја земље. 

КОЈЕ СУ МАЛЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЗАИСТА ОБНОВЉИВ  
И ЕКОЛОШКИ ПОЖЕЉАН ИЗВОР ЕНЕРГИЈЕ?

Није добро нити енергетски, економски и еколошки оправдано са-
дашње генерално лоше оцењивање МХЕ. Постоје бројне МХЕ које су ве-
ома пожељне у хидротехничким системима: • као прибранска постројења 
уз испусте на бранама, како би се енергетски искористили протоци који се 
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испуштају као гарантовани еколошки протоци, или протоци за неке друге 
водопривредне намене (за мелиорације, за технолошке потребе); •  на ме
стима у системима под притиском на којима је из разлога хидрауличке си-
гурности или функционалности неопходно оборити притисак; • на улази-
ма у постројења за пречишћавање воде у које се доводи вода доводима под 
притиском2 (слика 2); • као прибранска постројења уз мале акумулације, где 
се МХЕ јавља као један од корисника, који претходно енергетски искористи 
воду која се упућује према другим корисницима, • на великим каналским 
системима на којима постоје денивелације на уставама, • претварањем не-
кадашњих објеката са отворeним доводним каналима (воденице, пилане, 
итд.) у МХЕ веома складно уклопљене у окружење, са објектима који у хи-
дрографском, еколошком и амбијенталном погледу оплемењују простор, јер 
доводне и одводне воде до и од таквих објеката представљају нове, веома 
корисне хидрографске ‘нерве’ екосистема, итд. На таквим местима МХЕ су 
и еколошки пожељне, јер је познат феномен да се низводно од акумулацио-
них ХЕ неки важни квалитети воде побољшавају (нпр. садржај кисеони-
ка у води, концентрација суспендованог наноса). Проблем су МХЕ чија се 
концепција заснива на врло дугачким цевоводним деривацијама, којима се 
укидају читаве деонице малих водотока, са изузетно тешким еколошким, 
социјалним и развојним последицама. 

Слика 2. Право место за МХЕ – на улазу у постројење  
за пречишћавање воде (ППВ)

2 На слици 2 приказана је МХЕ Rösler (740 kw) на крају довода под притиском којим се 
уводи вода на улаз у постројење за пречишћавање воде (ППВ). Тиме се са МХЕ искоришћава 
пад од H≈30 m, који би био изгубљен. Запазити одвајак којим се вода уводи директно у ППВ 
уколико је агрегат МХЕ нерасположив.
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Кључно питање које се намеће при вредновању свих ОИЕ је следеће: 
који се ОИЕ могу сматрати обновљивим и еколошки пожељним извором 
енергије? То је кључно питање и у случају МХЕ. Егзактно разграничење 
да ли енергетски извори производе обновљиву или необновљиву енергију 
може се обавити ако се уведу следећи показатељи: (1) време враћања при-
марне енергије утрошене за грађење и одржавање, (2) индекс стратешког 
приоритета извора енергије и/или инвестиционе мере штедње. 

Време враћања примарне енергије утрошене за грађење и одржа-
вање је врло важан показатељ који дефинише време, изражено годинама, 
за које извор енергије, односно инвестициона мера штедње, може да врати 
примарну енергију која је утрошена за њену реализацију. То је битан пока-
затељ, јер уколико су периоди враћања утрошене енергије дужи од периода 
експлоатације, то јасно показује да са дугорочног стратешког енергетског 
становишта нема смисла градити таква постројења, јер то нису ОИЕ, већ 
су – потрошачи. 

Укупна примарна енергија (UPE) утрошена за грађење и одржавање 
уређаја за производњу енергије, увећана за изгубљену енергију биомаса због 
ангажованог простора, може се дефинисати изразом (све врсте енергије се 
претварају у џуле – Ј):

UPE = PE + EE·k + OE·te + BE    [j]                          (1)

Користе се следеће ознаке: PE – примарна енергија утрошена за про-
изводњу материјала за реализацију електране (угаљ утрошен за производњу 
кокса који се троши у производњи челика и за друге потребе, гас, течна го-
рива, итд.); EE – електрична енергија утрошена за реализацију постројења;  
k = 1/ηk – коефицијент за претварање електричне енергије у одговарајућу ве-
личину примарне енергије горива: k ≈ 3; ηk – коефицијент корисног дејства 
(к. к. д.) у процесу конверзије горива (угаљ, гас, течна горива) у електричну 
енергију, при чему се прелиминарно може усвојити: ηk ≈ 0,33; OE – примарна 
енергија која се троши на одржавање постројења у току године, te – пери-
од експлоатације (број година), BE – укупна енергија биомаса која се током 
читавог периода експлоатације губи на електраном запоседнутом простору, 
који би могао да се употреби за неки вид производње биомаса (рачунајући се 
турнусима могуће производње биомаса, огревног дрвета или једногодишњих 
култура); Pe – номинална снага уређаја за конверзију обновљиве или необ-
новљиве енергије у корисни облик енергије; Ti – годишње време коришћења 
снаге уређаја (време / година); ηu – k. k. d. уређаја при конверзији у корисну 
енергију; ηop – номинални средњи степен искоришћења снаге уређаја. 

[За производњу материјала који се користе за изградњу МХЕ, али и 
свих других ОИЕ, троше се врло велике количине енергије, које се морају 
обухватити чланом PE у јед. (1). Са гледишта утрошка енергије мора се 
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обухватити цео технолошки процес производње, од фабрика индустријског 
експлозива, рада машина у рудницима или коповима, транспорта руде (нпр. 
изузетно велики утрошци нафте за транспорт руде дамперима на површин-
ским коповима), па до највиших нивоа финализације. Само као пример: 1 kg 
обичног челика енергетски ‘кошта’ око 100÷120 Mj/kg, у случају квалитет-
ног челика уграђеног у грађевинске машине или у опрему МХЕ то се пење на 
преко 150 Mj/kg. Комплетна енергетска анализа подразумева да се рачуна и 
са роком трајања машина, након којих се мора иста заменити, уз нов енер-
гетски утрошак. Бакар је енергетски изузетно ‘скуп’ и то зависи од садржаја 
бакра у стени (код нас се експлоатише чак са 0,26%, просечно 0,32%), тако 
да је он енергетски више од 2,5÷3 пута ‘скупљи’ од обичног челика. Или,  
1 kg нафте утрошене за рад грађевинских машина на градилишту ‘кошта’  
42 Mj/kg].

Енергија која је добијена (DEi), као просечни годишњи енергетски 
приход од уређаја који обавља конверзију примарне енергије у корисну 
енергију, може се представити у општем виду:

DEi = Pe×hop×Ti×ηu [j/god]                                              (2)

Пошто су код ОИЕ изузетно велике флуктуације производње, оства-
рена снага се исказује кривом трајања снаге N(t), па се просечна произведе-
на електрична енергија годишње добија на уобичајен начин, интеграљењем 
дијаграма трајања снаге. 

На основу тих величина може се дефинисати време враћања примар-
не енергије (θv) која је утрошена за изградњу постројења, или за спровођење 
инвестиционих мера рационализације потрошње: 

θv = UPE / DEi [j : j/god = god]                                 (3)

Анализе показују да се по овом показатељу θv најбрже враћа енергија 
утрошена за изградњу већих термоелектрана и гасних електрана, код којих 
је θv око годину дана. Следе хидроелектране рационалних прибранских ти-
пова, код којих је тај показатељ θv око 1,5 до 2 године. Енергетски су врло до-
ходовне и нуклеарне електране, код којих је θv око 2÷3 године. По том пока-
затељу – времену враћања примарне енергије – знатно су неповољнија нека 
постројења за коришћење тзв. обновљиве енергије. Због велике расутости 
енергије код већине ОИЕ неизбежни су врло високи специфични утрошци 
материјала по јединици расположиве снаге, односно, произведене енергије, 
тако да за таква постројења показатељ θv најчешће износи више од 10÷15 
година. Неки видови конверзије тзв. обновљиве енергије толико су ‘скупи’ 
са становишта тог показатеља, да током читавог века експлоатације нека 
таква постројења једва успеју, а нека и не успеју да врате примарну енергију 
која је утрошена за њихову изградњу. У ту категорију спадају диспозиције 
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бројних МХЕ са дугачким цевоводним деривацијама, оних са врло малим 
енергетским учинцима код којих је време враћања примарне енергије често 
дуже од 25÷30 година, што значи да оне уопште не спадају у обновљиве  
изворе енергије, већ су – потрошачи. Такве МХЕ не спадају ни у еколошки 
пожељне изворе енергије, јер се више ГСБ емитује у читавом процесу њихо-
ве изградње (почев од добијања потребних материјала) него што се уштеди 
током читавог века експлоатације. 

Индекс стратешког приоритета извора енергије и/или инвести-
ционе мере штедње (ISP) аналитички разграничава дугорочну стратешку 
приоритетност коришћења појединих обновљивих и необновљивих изво-
ра енергије, и/или инвестиционих мера за штедњу потрошње (доградња 
термичких изолација зграда, повећана улагања у тзв. соларну архитектуру, 
итд.). Тај индекс ISP дефинише се у облику: 

ISP = DE / [(UPE/te ) + GE + OE]    (4)

Нове ознаке: GE – потрошња примарних необновљивих енергија у про-
цесу производње корисних облика енергије (потрошња у термоелектранама 
угља, гаса, течних горива, итд.). DE има шире тумачење у односу на једначи-
ну (2), јер обухвата и енергетски еквивалент произведене и/или уштеђене 
енергије применом инвестиционих мера за уштеду потрошње енергије (ефе-
кат енергетских уштеда због додатне термичке заштите зграда, итд.).  

Показатељ ISP је бездимензионална величина, која може да буде већа 
или мања од 1. У случају када је ISP>1 сасвим је очито да се ради о изво-
ру енергије или мери рационализације потрошње који имају неоспорну 
дугорочну стратешку ваљаност, јер је енергетски приход већи од суме свих 
расхода – потрошених примарних енергија и за изградњу и за одржавање 
уређаја. У тој категорији су концентрисани обновљиви извори енергије (во-
дне снаге), и неке енергетски ефикасне инвестиционе мере штедње енер-
гије (нпр. термичке изолације зграда). Јасно је да већи дугорочни стратешки 
приоритет имају они извори енергије и оне мере штедње који имају већи по-
казатељ ISP, тако да се критеријум за оцену дугорочне стратешке ваљаности 
при избору енергетских извора или мера штедње, у случају више могућих 
опција, може формализовати у облику:

ISP � max            (5)

Вредност показатеља ISP < 1 имају сви извори необновљиве енергије, 
али и они извори обновљиве енергије, који због велике расутости захтевају 
велике утрошке материјала по јединици произведене енергије, па тако ве-
лику утрошену енергију не успевају да врате током целог века коришћења. 
Уколико је ISP < 1, такав енергетски извор, чак и ако је у питању конверзија 
обновљиве енергије (Сунце, ветар, биомасе, вода) не може да носи атрибут 
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‘обновљости’, јер се за његову израду и одржавање утроши више примарне 
енергије но што он може да произведе у процесу експлоатације. Управо у тој 
категорији су и бројне МХЕ са дугачким цевоводним деривацијама и са ве-
ома малим енергетским учинком. Такође, ако се анализирају инвестиционе 
мере за рационализацију потрошње, ако је индекс ISP < 1, сасвим је очито 
да таква мера нема енергетског смисла, јер се више примарне енергије из-
губи за њено спровођење него што ће се енергије уштедети током читавог 
периода експлоатације. 

Анализе показују да највиши ранг у категорији стратешки највред-
нијих извора и мера, оних који имају ISP > 1, има мера штедње енергије при-
меном термичке изолације зграда. Те мере су посебно ефикасне уколико се 
изведу одмах, током грађења, мада су и мере санације већ изграђених не-
довољно термички заштићених зграда енергетски врло ефикасне. Када се 
урачунају сви енергетски утрошци за производњу изолационих и других до-
датних материјала, добијају се вредности ISP > 7÷10. Битна је чињеница да је 
коришћење те мере врло дуготрајно (рачунато је са 50 година, али познато је 
да куће трају и дуже), што повећава енергетску ефикасност те мере. Без об-
зира на изванредну енергетску доходовност, та мера се још увек мало спро-
води због већих почетних инвестиција, неадекватно вредноване још увек 
јефтине енергије и због тога што се управо та ефикасна мера не стимулише 
адекватним мерама фискалне политике. 

На другом месту на листи стратешки најбољих, заједнички вредно-
ваних енергетских извора и мера штедње, према индексу ISP, налазе се хи-
дроелектране разних типова, код којих је индекс ISP, по правилу, већи од 
5. То хидроелектране убедљиво ставља на прво место извора енергије, са 
гледишта дугорочних стратешких приоритета. Оне су знатно испред свих 
других обновљивих извора, од којих неки, често апострофирани као ‘енер-
гетска будућност’ света (нпр. соларне електране, електране на ветар) имају 
индекс ISP нешто мало већи од 1, што значи да се са гледишта биланса утро-
шене и добијене енергије, једва могу да сврстају у класу обновљивих енер-
гетских ресурса. Наизглед парадоксално, али потпуно тачно, јер су ти изво-
ри енергије велики потрошачи материјала, односно енергије, по јединици 
произведене енергије. Поред тога, соларне електране онемогућавају про-
изводњу биомаса на великим површинама земљишта које заузимају. 

Електране које троше необновљиве примарне ресурсе (угаљ, гас, теч-
на горива, итд.) имају индекс ISP < 1. То не значи да такве изворе енергије 
не треба градити, јер се без њих не могу затворити енергетски биланси у 
највећем броју земаља. Међутим, индекс ISP квантифицира једну логичну 
чињеницу: једина разумна дугорочна политика једне земље је да најпре фор-
сира коришћење оних извора енергије и оних мера штедње чији је индекс 
ISP највећи, како би се што више успорио утрошак необновљивих примар-
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них енергената. Из тог угла треба разматрати и логичан захтев да се форси-
ра изградња оних средњих и већих хидроелектрана које насумњиво спадају 
у категорију економски искористивог потенцијала, јер се њима успорава 
трошење фосилних горива. Не треба градити МХЕ са малим енергетским 
учинцима, чији је ISP < 1, а такве су бројне МХЕ са дугачким цевоводним 
деривацијама на малим водотоцима. 

Хидроелектране (ХЕ) су једини концентрисани извори обновљи-
ве енергије, због чега их одликује висока укупна енергетска доходовност. 
To посебно важи за ХЕ на средњим и већим рекама (на овом подручју: све 
три Мораве, Ибар, Дрина, Морача, Лим, Врбас, Босна, итд.). Постоји тен-
денција у свету да све већи део технички искористивог хидропотенцијала 
(потеницијал за кога постоје погодна техничка решења за коришћење) пре-
лази у категорију економски искористивог потенцијала (потенцијал чије 
је коришћење оправдано). У догледној будућности у категорију економски 
искористивог потенцијала прећи ће укупан технички искористив хидро-
потенцијал, онај који је стављен под заштиту државе просторним плано-
вима и другим мерама чувања од обезвређивања намене простора и водних 
потенцијала. Разлога за тај смер развоја има више: (1) са развојем ЕЕС и 
променама нивоа конзума и структуре производње мења се улога хидро-
електрана у ЕЕС: хидроелектране преузимају све важнију и скупљу улогу у 
обезбеђивању вршне снаге и енергије, као и обезбеђивања захтеване резер-
ве и поузданости система; (2) тенденције поскупљења фосилних горива као 
и све оштрија, скупља обавезујућа еколошка ограничења која се постављају 
у вези са дозвољеном емисијом ГСБ мењају услове вредновања ХЕ: еконо-
мичне постају све ХЕ чија је цена енергије мања од цене енергије најскупљих 
ТЕ које хидроелектране истискују из ЕЕС својим уласком у погон; (3) ви-
шенаменски системи су учинили економичним многе хидроелектране које 
нису биле економичне када су планиране једнонаменски; (4) увођење нових 
ХЕ у ЕЕС повећава економску стабилност ЕЕС; (5) брзи развој технологије 
опреме за ХЕ, посебно за објекте на малим падовима, као и њихова типиза-
ција чини опрему специфично јефтинијом и проширује опсег економичне 
експлоатација многих раније неекономичних хидропотенцијала; (6) ХЕ раз-
них типова и величина повећавају виталност ЕЕС у условима изванредних 
догађаја. 

Хидроелектране се могу успешно уклопити у окружење, па се могу 
искористити и за побољшавање услова за опстанак и развој водених еко-
система, наменским испуштањем већих протока из акумулација у мало-
водним периодима и управљањем температурним режимима воде низ-
водно од акумулација (тзв. оплемењавање малих вода). Рибљим стазама и 
другим објектима и мерама, нпр. стабилизацијом нивоа у акваторијама (у 
периодима мреста риба) неутралишу се неповољни ефекти на ихтиофауну.  
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Све хидроелектране, посебно акумулационе, су и вишенаменске и служе и 
за убла жавање поплавних таласа, чиме се њихова оправданост знатно по-
већава, посебно у условима већ евидентних погоршања нeравномерности 
падавина и пораста опасности од поплава због климатских промена. 

Слика 3. Савремена рибља стаза на великој ХЕ

У условима све већег учешћа извора енергије са врло израженом слу-
чајном компонентом (ветар, Сунце) расте потреба за грађењем и реверзи-
билних хидроелектрана (РХЕ). У околностима повећавања и смањивања 
снаге таквих извора, РХЕ имају задатак да ‘пеглају’ дневни дијаграм опте-
рећења, јер у периодима вишка енергије коју испоручују ‘обновљиви’ изво-
ри, РХЕ користе ту енергију за пумпање воде у горње акумулације РХЕ, а у 
условима када се на тим уређајима смањи расположива снага, РХЕ прела-
ском у турбински режим надокнађују мањак енергије у односу на потребе. 
У регији постају посебно значајне планиране РХЕ Бистрица 2 на систему 
Увац – Лим, и РХЕ Бук Бијела у оквиру система Горња Дрина. Ова друга за-
хваљујући могућности годишњег регулисања протока била би врло корисна 
за све хидроелектране на дринској каскади. 

Мале хидроелектране (МХЕ) су, као што је наведено, на низу места 
врло користан извор енергије (нпр. на испустима из акумулација за испу-
штање еколошких протока, на денивелацијама у оквиру каналских систе-
ма, на испустима из компензационих базена, итд.), али само ако у складу са 
већ наведеним критеријумима спадају у заиста обновљив извор енергије, и 
ако немају неповољан утицај на еколошко окружење. Међутим, њиховом  
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развоју у Србији, али и у околним земљама приступило се врло неселектив-
но, без брижљивијих анализа. Неке МХЕ уништавају непроцењиво вредне 
еколошке потенцијале геоморфолошки и хидролошки раритетних водото-
ка, оних који би требало да се ставе под режиме еколошке заштите у складу 
са ратификованом конвенцијом НАТУРА 2000, по којој су земље обавезне 
да на 12,5% повећају површине под неким видом еколошке заштите. Бројне 
мале ХЕ које се граде или за које су дате дозволе за градњу не спадају у кате-
горију обновљивих извора, јер се за њихово грађење троши већа количина 
примарне енергије од оне коју оне могу да произведу током читавог века 
експоатације, а енергетски учинци су им веома скромни. Такође, нису ни 
еколошки ‘чисте’ јер је уштеда гасова стаклене баште (ГСБ) мања од коли-
чине ГСБ који су емитовани током израде материјала потребних за њихово 
грађење. Највећа слабост таквих МХЕ су врло дугачке цевоводне дерива-
ције којима се врши концентрација пада (цевоводи дуги и по 2÷4 km у које 
се ‘стрпава’ мала река), што уништава најфиније хидрографско и еколошко 
ткиво таквих водотока, који су еколошки најдрагоценији биотопи. Колико 
је опасно такво некритичко грађење МХЕ врло често безначајних енергет-
ских перформанси (снаге по 200÷300 kw) показује чињеница да се оне граде 
чак и на водотоцима у заштићеним природним добрима (паркови природе 
Стара Планина и Голија). Неопходно је да се одмах приступи строгој селек-
цији које се МХЕ могу градити, полазећи од показатеља који су наведени, 
који показују да ли се ради о обновљивим изворима, и у складу са оценама 
њиховог утицаја на еколошко окружење. 

Слика 4. Уништена Брезанска река цевоводом дужине 3,6 km
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Велика је манипулација и са хваљењем да се ради о ’еколошки чистим’ 
енергијама. Смишљена дезинформација! Да би се та енергија могла сматра-
ти еколошки оправданом, треба да буду испуњени следећи услови: (а) да се 
током века експлоатације ’уштеди’ емисија ГСБ у већем износу од емисије 
ГСБ током производње (било где у свету) материјала за њихову израду; (б) 
да се не смањује биолошка разноврсност у зони такве електране; (в) у слу-
чају соларних електрана (СЕ), које заузимају велики простор, у биланс гу-
битака енергија морају се још урачунати: • изгубљена енергија биомасе која 
би се остварила на простору који електрана заузима, • смањење производње 
кисеоника (О2) и апсорпција угљен-диоксида (CO2) у процесу фотосинтезе 
биљака. Када се и то уведе у рачун, билансне анализе су неумољиве: ако се 
СЕ гради на зиратном земљишту било које класе бонитета, таква електрана 
није обновљив извор енергије, а еколошки је непожељна. 

ОПАСНОСТ: НЕПОУЗДАНОСТ ПРОЈЕКАТА БРОЈНИХ  
МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА

Највећа стратешка грешка, начињена одмах након усвајања помену-
тог Правилника 2009. године, је погрешно тумачење Катастра МХЕ урађеног 
1987. Катастар је оквирно, на нивоу евидентирања, само на основу карата 1 : 
25.000, без икаквих теренских радова, на бази врло површних хидролошких 
и енергетских анализа и без разматрања еколошких и социолошких утицаја 
на окружење, предложио чак 856 локација за МХЕ. Основна слабост тог Ка-
тастра је што су се решења МХЕ заснивала на врло дугачким цевоводима 
(и преко 3 km), која радикално ремете хидрографске и водене екосистеме. 
Бројне МХЕ имају и врло неповољне социолошке последице, јер се често 
таквим цевоводима практично ‘укидају’ делови водотока кроз нека сео-
ска насеља, чиме се угрожава чак и елементарни опстанак тих села, а губи 
се најдрагоценији хидрографско-еколошки потенцијал за њихов развој.  
О озбиљности проблема говори податак: ако би се реализовали сви дерива-
циони објекти МХЕ предвиђени за реализацију, преко 2.200 километара ма-
лих водотока требало би дa се нађе у цевоводима, трајно уништено! Таквом 
сасвим оквирном документу дата је апсолутна значајност, па је на основу 
њега, без икакве критичке анализе одрживости и стабилности тих решења 
почело издавање енергетских сагласности и грађевинских дозвола. Поједин-
ци су узимали по више локација, па је пред очима равнодушне власти наста-
ла прљава трговина и мешетарење дозволама. Формиране су одмах и фирме 
за градњу, и да иронија буде већа, највећи уништивачи екосистема су у своје 
називе ставили и префикс ЕКО. 
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Слика 5. Уништавање Црновршке реке у Парку природе Стара планина

Да би пројекат неке хидроелектране био прихватљив мора да задо-
вољи неколико видова поузданости: хидролошке, хидрауличке, конструк-
цијске, геотехничке, сеизмичке, енергетске, економске, социјaлне, еколо-
шке, резвојне. У пројектима ХЕ на великим и средњим рекама све те поузда-
ности се вишеструко проверавају током свих фаза пројектовања, и ниједан 
објекат се не може започети док сви видови поузданости нису доказани и 
проверени. 

Проблем са малим хидроелектранама са дугачким цевоводним дери-
вацијама, оним које се сада граде неконтролисано у целом региону, управо 
је у томе што се раде на основу веома оскудних или никаквих подлога, тако 
да највећи број није поуздан, стабилан по више основа, а бројне МХЕ су 
непоуздане по свим показатељима. Навешће се само неки примери неста-
билности, непоузданости МХЕ.

Хидролошка поузданост подразумева да се располаже са хидроло-
шким осматрањима и мерењима in situ, на основу којих се могу добити до-
вољно поуздане серије дневних протока (неопходне за енергетске анализе 
проточних ХЕ), на основу којих се могу одредити прихватљиве величине 
рачунских великих вода за димензионисање органа за пропуштање великих 
вода у периодима поводања. Готово ниједна МХЕ не задовољава тај вид по-
узданости. Хидролошки подаци за прорачун производње добијају се врло 
несигурним методама аналогија (наводна сличност са неким боље изученим 
сливом), па се, такође, методама аналогија конструишу и криве трајања про-
тока, оне на основу којих се срачунава енергетска производња. Те криве, по 
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правилу, не одражавају реалну неравномерност протока тих бујичних токо-
ва (‘испеглане’ су: смањене су вредности у зони екстремно великих вода, а 
повећане у зони малих вода), те се на основу њих добија већа производња 
од реалне. Било да се то ради из незнања, а не ретко и хотимично, нереално 
увећана прорачуната потенцијална просечна производња чини такву МХЕ 
енергетски и економски непоузданим постројењем. 

Геотехничка нестабилност се уочава на бројним МХЕ. Карактери-
стичан је пример једне МХЕ на реци Бистрици код Нове Вароши на којој је за-
сецањем нестабилне косине ради укопавања цевовода покренуто клизиште 
које прети да се прошири дубље, сручи у реку и угрози њену проточност 
(слика 6). Тај веома опасан вид геотехничке дестабилизације терена због ре-
ализације МХЕ је веома чест (покренуто је клизиште и на Ракити), тако да 
то постаје веома озбиљан проблем који надлежни потпуно пренебрегавају.  

Слика 6. Покренуто клизиште при постављању цевовода  
на Бистрици код Нове Вароши 

Хидролошка и хидрауличка непоузданост су најчешће спрегнуте. По-
што су рачунске велике воде одређене крајње површно и веома често су 
знатно мање од оних које се реално могу очекивати (пренебрегава се веома 
изражен бујични карактер малих водотока, са модулима отицаја који се на 
малим водотоцима пењу и на преко 15÷20 m3/s∙km2), хидраулички су непо-
уздани нестабилни објекти за пропуштање великих вода у периодима по-
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водања. То се већ очитовало на неким објектима, па је тако на МХЕ Ракита 
бујичним поводњем био срушен водозахват. На истој МХЕ пројектант је у 
жељи да решења учини јефтинијим пробио чак и бујичне преграде са вели-
ким количинама депонованог наноса, угрожавајући њихову конструкцијску 
стабилност. У случају њиховог рушења у неком бујичном поводњу, бујица 
акумулисаног наноса из преграда била би веома опасна за насеље Звонце.  
Цевовод је урађен без анкерних бокова чак и на конвексним преломима  
(видети слику 7), што га чини изузетно рањивим и – опасним. 

Слика 7. Кривично дело: пробијена бујична преграда на Ракити, изнад  
с. Звонце чиме је и конструкцијски и хидраулички дестабилизована

Да би смео да се гради и могао да опстојава објекат МХЕ мора да буде 
и социолошки поуздан, стабилан. То подразумева да буде прихваћен од со-
циолошког окружења, јер им доноси неку добробит. На жалост, сви, апсо-
лутно сви објекти МХЕ са дугим цевоводним деривацијама који се граде у 
Србији су социолошки нестабилни. Нестабилни су јер су пројектовани на 
најбахатији начин, не само не водећи рачуна о интересима мештана, већ су 
грађени са бахатом осионошћу, чак и без покушаја да се нађу заједнички 
интереси са људима у чије егзистенцијалне интересе дубоко задире. Чест 
је случај да се вода захвата узводно од неког села, па се цевоводом то село  
‘прескочи’, да би се сконцентрисао што већи пад. То је најбахатији однос 
према људима у том селу, јер је река била главни разлог због кога се ту 
развило насеље. Река им служи за појење стоке, за заливање башти, али 
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и као прелеп амбијент на основу кога су почели да граде своју економ-
ску егзистенцију, развијајући сеоски, еколошки туризам. Тај вид туризма, 
сада у свету у највећој експанзији,  економски и социјално је најздравији 
вид привређивања, на нивоу породичног посла. Тим видом туризма сео-
ска домаћинства без посредника и накупаца непосредно пласирају своје 
пољопривредне производе – млечне и месне производе, јаја, воће и поврће 
– уз улагање рада целог домаћинства, што ствара здраву економску осно-
ву за останак свих чланова домаћинства на селу. А онда из даљине дођу 
неки богати осиони људи, среде са општинским чиновницима да им дају 
локацијску дозволу за градњу МХЕ на тој девичански чистој реци због које 
туристи ту и долазе, разрије реку уништавајући је као екосистем, отму 
селу воду стрпавајући је у цевовод, тешким машинама покрену клизишта 
и уништи им и пут који су они сами саградили, мукотрпно, без икакве по-
моћи државе, која је од тог краја давно дигла руке. Наравно, његова баха-
тост изазове заслужени отпор угрожених житеља. Затим, да иронија тог 
догађања буде застрашујућа, тај инвеститор тражи од општине асистенцију 
полиције да га штити од мештана, да би обавио тај свој прљави посао. Уко-
лико полиција треба да штити инвеститора од мештана, то је знак да тај 
човек живи у неком виртуалном свету у коме сматра да новцем и заштитом 
државе може да изиграва моћника. И све то за потпуно безначајан енергет-
ски учинак, који ту МХЕ и не сврстава у обновљиве изворе енергије. Нити 
су еколошки чист извор енергије, који смањује емисију ГСБ. Али инве-
ститор ће добијати високе повлашћене цене сходно Уредби о подстицању 
производње ОИЕ, што и јесте била њена сврха – да новац потрошача пре-
усмери према повлашћеним предузетницима. То такве МХЕ чини не само 
социолошки нестабилним, већ и развојно потпуно погрешним, јер се због 
мало прескупе енергије уништавају развојне могућности тих сиромашних 
подручја, којима је уништен драгоцени развојни потенцијал – хидрограф-
ски, еколошки, амбијентални потенцијал. 

Развојна и економска бесмислица реализације бројних МХЕ, оних које 
по веома скромним енергетским учинцима свакако не спадају у категорију 
обновљивих извора енергије, је и следећа чињеница. Инвеститори, пошто 
су им пројектанти триком са хидрологијом (који је већ објашњен) увећали 
енергију коју ће наводно давати МХЕ, узимају кредит из банке. Банке, без 
правих експерата из области Хидрологије и Хидроенергетике одобравају 
кредитне линије, наивно се штитећи хипотеком на објекат МХЕ. Међутим, 
на не малом броју МХЕ наступиће следећа економска, али и развојна дубио-
за: када се испостави да су енергетски учинци знатно мањи од планираних, 
када инвеститор МХЕ не буде могао да отплаћује ануитете, тај ивестиционо- 
-хипотекарни балон мора да пукне. Поставља се логично питање: шта ће 
банка да ради са таквом МХЕ коју је хипотеком добила у своје власништво, 
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а која је, очито, промашена, пренадувана инвестиција? Зар није извучено 
неко искуство из банкарске кризе 2007. године, која је и почела управо као 
криза хипотекарног тржишта? Значи, бројне деривационе МХЕ су економ-
ски и развојно непоуздане, штетне.  

Све, апсолутно све МХЕ са дугачким цевоводним деривацијама су 
еколошки нестабилна,  непоуздана техничка решења, што је благ еуфемизам 
за опасну еколошку деструкцију најширих размера. Еколошка деструкција 
коју врше такве МХЕ је по много основа, а најопаснији видови су следећи: 
• Увођењем малих водотока у цевоводе, са безначајним протоцима који се  
остављају као еколошки проток (потпуно погрешно назван ‘биолошки  
минимум’), уништавају се највреднији, најосетљивији  капилари хидро-
графских система, они од којих одлучујуће зависи биолошка разноврсност. 
• Такве диспозиције МХЕ нарушавају еколошка стабилност тих водених 
екосистема, која се постепено преноси на много шири еколошки простор. • 
Са гледишта емисије ГСБ такве МХЕ су штетне, непожељне, оне су, у ствари 
– загађивачи планете, јер је више ГСБ емитовано током производње мате-
ријала за грађење и њиховог грађења, него што ће та МХЕ да уштеди током 
читавог века коришћења. • У коритима малих водотока радом машина пот-
пуно се уништава супстрат дна, који има изузетно важну улогу у ланцима 
исхране и стабилности тих водених екосистема. • На низу малих водото-
ка граде се каскаде МХЕ са цевоводима, по принципу да се одмах из доње 
воде узводне МХЕ вода уводи у цевовод низводне. На тај начин се у целости 
уништавају ти водотоци – престају да постоје као водотоци и екосистеми. • 
Има случајева да се радовима на МХЕ угрожавају и неки драгоцени извори, 
што је случај на Јошаничкој реци (Сланиште) због МХЕ Жупањ. • Гаранто-
вани еколошки проток, који је неуко назван ’биолошки минимум’, дефини-
сан је униформно као 10% од средњег протока, што у условима малих водо-
тока представља осуду на смрт водених биоценоза. Уништење биоценоза у 
малим водотоцима, који су најфинији и најважнији хидрографско-еколош-
ки капилари већих екосистема, представља еколошку катастрофу најширих 
размера, јер се кидају трофички ланци и нарушава стабилност екосистема 
на знатно ширем простору. Услов да је еколошки проток (0,1×Qsr) потпуно 
је бесмислен у случају чисто деривационих МХЕ са цевоводима, без икакве 
могућности регулисања протока. Анализе показују да се у случају малих во-
дотока захватање из реке мора да обустави када се проток спусти негде око 
0,3÷0,35×Qsr. Да је спроведен такав принцип све перформансе МХЕ биле би 
знатно лошије и биле би неисплативе и са повлашћеним ценама.  

Заборављена је и важна ствар: Србија има ратификовану обавезу да 
по програму НАТУРА 2000 прошири мрежу еколошки заштићених под-
ручја. То није само еколошка мера, већ је мера здраве развојне политике, јер 
заштита еколошких и хидрографских вредности и богате биолошке разно-
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врсности омогућава развој сеоског и еколошког туризма, којим се у оквиру 
профитабилног породичног посла задржавају домаћинства на брдско-пла-
нинским подручјима. Уместо да ради тај племенит посао ширења мре-
же заштићених подручја, држава допушта, па чак и охрабрује бестијално 
дивљање градитеља МХЕ и по већ заштићеним подручјима (Стара плани-
на, Голија, Гоч). Багери улазе у корита еколошких хидрографских драгуља, 
уништавају супстрат дна корита, секу, обаљују и обогаљују вегетацију на 
обалама, цевоводе полажу у корито водотока или их причвршћују по стра-
нама кањона уникалних морфолошких форми, непоновљиву хармонију и 
богатство амбијенталних целина претварају у ругло, ремете еколошку ста-
билност и кидају ланце исхране на знатно ширим просторима од зоне у 
којој дивљају. Ревизије пројеката и анализе утицаја на окружење раде фирме 
које ангажује инвеститор, а оне су се извештиле да увек дају повољно миш-
љење. Пројекти, ревизије и анализе утицаја су под вешто организованом 
контролом интересних група. Из одлучивања је суштински искључен Завод 
за заштиту природе, јер и када да неповољно мишљење оно се вешто прене-
брегне. И све то држава мирно посматра, не меша се у свој посао, па када се 
неко и усуди да то заустави ту је Управни суд да инвеститоре поново врати у 
’посао’. Еколошки и развојно најдеструктивнији посао – у организацији и у 
присуству извршне власти и под правном заштитом судске власти.

Потпуно непромишљени Правилници о подстицајима за ОИЕ у Ср-
бији и земљама региона доводе и до невероватних енергетских и развојних 
бесмислица. У којој мери врло лош пропис може да деформише здраву ра-
звојну политику показује случај реке Босне у Републици Српској. Планским 
стратешким документима на тој реци је била предвиђена и већ испројекто-
вана каскада од 7 проточних цевних ХЕ истог типа, снаге од по око 14 Mw, 
инсталисаног протока од по 250 m3/s. Систем је изванредно уклопљен у ок-
ружење, јер би се успор од по око Н ≈ 6 m задржавао у кориту за велику воду. 
Испланиране рибље стазе обезбеђивале су и пуну еколошку стабилност тог 
каскадног система, у коме би се практично стално одржавала континуирана 
акваторија са малим осцилацијама нивоа (горња вода низводне степенице 
је доња вода узводне), што је врло погодно и у еколошком и у амбијентал-
ном смислу, као и са гледишта свих других система. Међутим, Правилник и 
претеће одлуке, по којима се економски субвенционишу МХЕ уколико су им 
инсталисане снаге мање од 5 Mw, покренуле су лавину маштовите похлепе 
инвеститора. Почело је препројектовање тог изванредно логичног система, 
који је био велики развојни пројект Републике Српске, тако да се са нелогич-
но ниским инсталисаностима и смањеним падовима снаге МХЕ спусте до 
око 4,6 Mw, како би се добиле бенефициране тарифе. Тиме се и енергетски, 
економски и развојно потпуно девалвира тај систем и претвара у енергетску 
и развојну – наказу. А цену тог инвеститоровог трика платиће потрошачи. 
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ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕДЛОЗИ

1. Може се закључити да су типови МХЕ са дугачким цевоводним де-
ривацијама врло лоша и неприхватљива решења по низу показатеља, посеб-
но по еколошким, социолошким, енергетским, али и економско-развојним. 
Бројне МХЕ су и безбедносно опасне, јер су и конструкцијски нестабилне, 
тако да њихово рушење и загушење водотока може да изазове врло опасне 
ситуације на низводним деловима тока. На низу места су засецањем падина 
покренута опасна клизишта, чије би дубље ширење и клизање у водоток 
могло веома озбиљно да угрози низводна подручја.     

2. Неопходно је што пре ставити ван снаге Уредбу о подстицању про-
изводње обновљивих извора енергије и све пратеће документе, као што је 
урађено у већини земаља које су на време схватиле енергетску, економску, 
развојну, социолошку, али и еколошку штетност наметања ОИЕ, који нај-
чешће и нису ни обновљиви ни еколошки пожељни. Пошто није могуће 
ретроактивно правно дејство, треба одмах обуставити, док се не оконча 
процедура укидања, издавање било каквих дозвола за грађење МХЕ са це-
воводним деривацијама. 

3. Велика опасност је што је овим дивљањем са МХЕ са дугачким це-
воводима учињена врло лоша услуга потенцијалним великим и средњим ХЕ 
које су заиста изванредан ОИЕ, јер се код њих утрошена примарна енергија 
враћа за само 1,5 до 2 године. Оне се најчешће налазе у коритима за велику 
воду већих река, или се ради о вишенаменским акумулацијама у горњим 
деловима сливова, које су Србији неопходне за опстанак и развој. Оне су и 
еколошки чисти извори енергије којима се заиста смањује емисија ГСБ. Те 
хидроелектране се могу изванредно уклопити у окружење. Не само то, оне 
могу управљањем радом акумулација и да знатно побољшају услове за ра-
звој екосистема, пре свега повећавањем протока у маловодним периодима, 
као и спасавањем екосистема у стањима кризним за биоценозе.

4. Треба преиспитати све до сада издате дозволе за грађење МХЕ са 
дугачким цевоводима, ради утврђивања законитости спроведених процеду-
ра. Посебно у случају када се такви објекти налазе у еколошки заштићеним 
подручјима. Забрињава пракса да судови доносе решења о поништавању 
оправданих забрана грађења еколошки, социјално, а често и безбедносно 
непожељних и опасних објеката. 

5. Стриктно поштовати законски механизам поштовања хијерархије 
просторно-планских докумената. Укинути могућност да се дозвола за МХЕ, 
али и друге ОИЕ издају на локалном нивоу, јер се у пракси показало да се 
тиме мењају решења која су дата просторним плановима вишег реда. Неке 
од одлука локалних самоуправа су опасне, јер су угрозиле реализацију не-
ких витално важних објеката. Не сме се дозволити грађење МХЕ на под-
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ручјима која су Просторним планом Републике Србије (ППРС) предвиђени 
као резервисана подручја као изворишта и/или као зоне планираних више-
наменских акумулација. То се не сме допустити чак ни условно, како  то сада 
веома штетно раде неке општине. Тиме својим одлукама дерогирају одредбе 
ППРС који има снагу закона.

6. Завод за заштиту природе требало би што пре да изађе са макар 
прелиминарним списком подручја која треба да буду заштићена у складу 
са обавезом Србије да на основу ратификованог документа НАТУРА 2000 
повећа површине под неким од видова еколошке заштите. На тим подручји-
ма потпуно забранити било какво разматрање МХЕ са цевоводним дерива-
цијама, које би потпуно онемогућиле било какву заштиту. 

7. Није добра одлука државних органа да израду новог Катастра МХЕ 
повере страној  фирми, којој је Србија у том погледу ’terra incognita’. Забо-
рављено је да је вода критични, стратешки ресурс држава и да странци то 
раде неповезано са другим планским документима, оним који се односе на 
заштиту изворишта снабдевања водом насеља и објекте система заштите од 
поплава. Зато нови катастар МХЕ који раде странци треба подврћи озбиљ-
ном преиспитивању, посебно са становишта: (а) да ли су те предложене МХЕ 
заиста ОИЕ, (б) да ли су усаглашени са просторним планским документима 
вишег реда, (в) да ли су заиста то развојни пројекти, (г) да ли се могу уклопи-
ти у еколошко и социјално окружење.  

8. Ревизија свих пројеката МХЕ, али и осталих наводно ОИЕ сме се по-
веравати само компетентним неутралним организацијама (сада их бира сам 
инвеститор), а не оним које су се већ ‘специјализирале’ за израду позитив-
них ревизија и мишљења. Анализе утицаја на животну средину треба да буду 
обавезне за све МХЕ, без обзира на инсталисану снагу, јер се често дешава да 
МХЕ и мањих снага имају веома неповољне утицаје на окружење, пошто се 
налазе у еколошки и социјално веома осетљивом, рањивом окружењу.  

9. Посебним подзаконским актом треба донети методику за одређи-
вање еколошког гарантованог протока низводно од водозахвата (погрешно 
названог ‘биолошки минимум’), јер су прописане величине (10% од просеч-
ног протока) недовољне. Избором таквог пројектног услова унапред је прет-
постављена еколошка деструкција водотока, најдрагоценијих хидрограф-
ских и еколошких ‘капилара’ земље. Треба појачати инспекцијски надзор, 
јер се показало да се у пракси инвеститори не придржавају ни тих благих 
прописаних услова о еколошком протоку, тако да је на бројним подручјима, 
чак и оним законски заштићеним, извршено недопустиво разарање водених 
и приобалних екосистема и осиромашење биодиверзитета, а поремећени су 
и ланци исхране и драгоцених екосистема на знатно ширим просторима. 
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Branislav V. Đorđević

ASSESSMENT OF ENERGY, ENVIRONMENTAL 
AND ECONOMIC IMPACTS OF SMALL-SCALE 

HYDROELECTRIC POwER PLANTS 

S u m m a r y

From the point of view of reducing greenhouse gas emissions (GHG), 
medium and large hydroelectric power plants (HPPs) are the most valuable 
renewable and environmentally desirable source of energy. However, this does not 
necessarily apply to small-scale hydroelectric power plants (SHPP). Construction 
decisions must take account of the following assessment criteria: energy, economic, 
environmental and social impacts. In many cases SHPPs are undesirable in at 
least one, and often in all, of the above-mentioned criteria. This report considers 
the assessment criteria, where the following are the most important: whether a 
proposed SHPP will be a renewable energy source (RES), and whether it will be a 
carbon neutral. The criterion of renewability is based on an analysis of the energy 
returned on energy invested in the construction of the SHPP, starting with the 
energy invested to obtain the necessary materials. It is often the case that the energy 
consumed in the production of a SHPP is not returned within its operational 
lifetime. This means that SHPPs are not renewable energy sources and, therefore, 
incentives cannot be used for them. Such SHPPs are not carbon neutral because 
more greenhouse gas is emitted to produce materials for their construction, than 
the amount that SHPP will offset by its energy production. Such SHPPs are, in 
fact, polluters but their construction is subsidized. In addition to these two crucial 
criteria for assessing whether a SHPP should be constructed, there are important 
criteria for assessing its environmental, social and economic impacts. SHPPs with 
low energy production, as well as failing as renewable energy sources, can generate 
financial loss. They are normally unable to operate without subsidies. Such SHPPs 
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are undesirable investments. Banks finance them by securing a mortgage against 
the plant. However, this is a risky investment, because if a SHPP’s revenue is too 
low to meet mortgage payments, the mortgage becomes effectively unsecured. The 
environmental impact criterion excludes all SHPPs with long water conveyance 
systems, which are further analysed. The SHPP project must be socially stable, 
which means it is accepted by people in its environment. Unfortunately, it has 
been shown that all SHPP projects with long water conveyance systems are socially 
unstable. Therefore, it is poor policy to pursue such projects when it is clear that 
they will be socially and economically unsustainable. The report also considers the 
difficulties in the operation of distribution systems because of irregular operation 
of a SHPP due to torrential regimes of small watercourses. The flow rate left in 
the watercourse is also critically considered, because the current criterion (10% 
of the average annual flow rate) is not sufficient to sustain and develop aquatic 
ecosystems. A significant development aspect is also considered: long pipelines 
that leave small watercourses without water and disturb the environmental value 
prevent the development of profitable rural and ecological tourism as family-run 
businesses, which is the best route to demographic and economic reconstruction 
of mountain settlements.

Keywords: small-scale hydroelectric power plants, ecology, economic 
development, power engineering    

Енергетско, еколошко и развојно вредновање малих хидроелектрана





УТИЦАЈ ПОЈЕДИНИХ ТЕХНИЧКИХ РЕШЕЊА 
НА ОСТВАРИВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ И ЕКОЛОШКИХ 

ЦИЉЕВА МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА

ИВАН БОЖИЋ*, АЛЕКСАНДАР ПЕТКОВИЋ**

С а ж е т а к. – Циљеви које треба да остваре мале хидроелектране (МХЕ) 
у данашње време  битно се не разликују од циљева и улога које су МХЕ оду-
век имале. Остваривање тих циљева подразумева изналажење компроми-
сних решења у складу са савременим стањем науке и технике, задовољавајући 
енергетске и еколошке захтеве који су постављени пред различите типове 
МХЕ. Са еколошког становишта, примарни циљ је обезбеђивање сталног га-
рантованог еколошког протока низводно од бране у свим хидрометеороло-
шким приликама, док енергетска прерада воде у производним линијама МХЕ 
претендује њеном што већем искоришћењу. Наведени захтеви су често међу-
собно супротстављени, јер испуњење једних намеће ограничења остваривању 
других. Стога, једна од кључних пројектантских и извођачких активности 
треба да буде правилно дефинисање хидротехничких функција свих витал-
них делова МХЕ, посебно брана и водозахвата. Бројне хидротехничке функ-
ције и дефинисани еколошки захтеви условљени су посебним потребама 
конкретних хидроенергетских објеката, па се и њихово задовољење реализује 
одговарајућим савременим техничким решењима хидрауличних органа и 
хидромеханичке опреме. Истовремено се таквим калибрисаним преливима 
и специфичном хидромашинском опремом омогућује правилно расподељи-
вање захватања воде у енергетске сврхе. У раду је на примеру једне МХЕ при-
казано истовремено задовољење и енергетских и еколошких захтева.

Кључне речи: мала хидроелектрана, техничко решење, хидротехника, хидро-
машинска опрема

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Вишедеценијско коришћење малих водотокова за електроенергетске 
и водопривредне потребе изнедрило је бројна искуства са малим хидро-
електранама (МХЕ) као обновљивим изворима енергије. Искуства су раз-
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личита – од потпуно погрешних техничких решења која имају негативне 
утицаје на животну средину до таквих да се живот у једном подручју не би 
ни могао замислити да МХЕ нису биле у вишедеценијској експлоатацији. 
Уопштено, сва пређашња искуства преточена су у четири условне категорије 
утицаја МХЕ на животну средину [1, 2]: 

1. Позитивни утицаји (чист и обновљив извор енергије, уређење сли-
ва, туристички и рекреативни потенцијал, додатно станиште за дивљу речну 
фауну, уређени рибњаци, економске користи, умањење загађења ваздуха, ре-
дукција емисије гасова стаклене баште, могућност запошљавања, побољшање 
инфраструктуре итд.).

2. Негативни утицаји локације МХЕ (неупотребљивост и/или дуготрај-
на пренамена плодног земљишта, краткорочна узурпација шумског земљишта, 
ризици од ерозије и таложења муља, заштита од бујичних токова и др.).

3. Краткорочни негативни утицаји у току изградње МХЕ (ерозија тла на 
градилишту, стварање отпада, транспорт отпада и грађевинског материјала, 
крчење шума, квалитет воде, потенцијално девастирање културног наслеђа, 
загађење ваздуха и бука у периоду грађевинских радова и сл.).

4. Утицаји услед експлоатације МХЕ (дуготрајно оштећење шума, про-
мена речне флоре и фауне услед неадекватно прописане вредности гаранто-
ваног еколошког протока, управљање водним ресурсима, наводњавање итд.).

Сви претходно наведени утицаји подразумевају изналажење компро-
мисних решења у складу са савременим стањем науке и технике, задовоља-
вајући енергетске и еколошке захтеве који су постављени пред различите ти-
пове МХЕ. Са еколошког становишта, примарни циљ је обезбеђивање сталног 
гарантованог еколошког протока (ГЕП) низводно од бране у свим хидрометео-
ролошким приликама, док енергетска прерада воде у производним линијама 
МХЕ претендује њеном што већем искоришћењу. Улога хидромашинства 
је од великог значаја у решавању наведених, међусобно супротстављених за-
хтева, те би такве активности требало да буду неизоставне при пројектовању, 
изградњи и експлоатацији свих малих хидроелектрана, како је и прописано у 
припадајућим пројектним нормативима [3]. Управо ће у наставку рада бити 
изложене последице које МХЕ имају на животну средину услед неадекватних 
пројектних решења, али и изабрана позитивна искуства осликана конкрет-
ним инжењерским решењима која истовремено задовољавају и енергетске и 
еколошке захтеве.

УЛОГА ХИДРОМАШИНСТВА У МАЛОЈ ХИДРОЕНЕРГЕТИЦИ

Хидромашинство као једна од специјалистичких области даје свој 
велики допринос у свим фазама развоја и експлоатације једне МХЕ: од 
анализе подлога за њено пројектовање, преко пројектовања, избора и кон-
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струисања хидромашинске опреме (ХМО), изградње, па до испитивања и 
експлоатације, као и реконструкције (за потребе евентуалног проширења 
обима предвиђених функција МХЕ) и ревитализације (за потребе обез-
беђења наредног експлоатационог циклуса).

Пројектовање МХЕ, избор одговарајуће ХМО и оптималних решења 
хидроагрегата треба да се заснива на релевантним и поузданим подлогама. 
Непостојање дугорочних и систематски мерених података о водостајима и 
протоцима мањих река и потока, као и неажурирање постојећих, има за по-
следицу формирање недовољно утемељених подлога. На тај начин је могуће 
значајно преценити, али и изузетно потценити и инсталисане енергетске 
параметре и гарантовани еколошки проток. 

Једно од кључних планерских активности је управо јасно дефинисање 
ГЕП [4] за сваку реку посебно који је у већини случајева процењена кон-
стантна вредност. Чак ако би се разматрала сезонски варијабилна вредност 
ГЕП, за машинског инжењера хидроенергетике је то неприкосновени захтев 
који се без обзира на пројектантска варијантна решења мора остваривати. 
Такви захтеви су оствариви стручном применом савремених техничких ре-
шења хидрауличних органа, правилним избором хидроагрегата и одгова-
рајуће ХМО и мерно-регулационе опреме. 

Прецизно испуштање прописане вредности ГЕП [5], уз максимално 
могуће искоришћење протока који преостаје за енергетску прераду у МХЕ 
постиже се водозахватима код којих се безусловно обезбеђује функција ре-
гулисаног захватања воде. Водно-енергетска специфичност сваке реке пред-
ставља се поузданом кривом трајања протока. За малу хидроенергетику су 
од значаја криве трајања протока само на дневним и евентуално седмичним 
нивоима, али и подаци о екстремно великим и малим протоцима. Пости-
зање оптималне експлоатације МХЕ у свим хидролошким приликама пред-
ставља инжењерски изазов када је у питању избор броја, типа и димензија 
хидрауличних турбина. Проблем је једино решив применом вишекрите-
ријумске анализе различитих варијантних решења. Правилно димензиони-
сање органа деривације (цевовод или тунел са водостаном и цевоводом) до 
машинске зграде МХЕ са аспекта испуњења строгих еколошких стандарда 
никада не представља опасност по животну средину.

Савремена наука и техника омогућују, поред пројектантских решења, 
примену различитих конструктивних достигнућа [6, 7] у домену тзв. еко-
лошких хидрауличних турбина (fish-friendly турбине, лежајеви без уља и 
др.). Наравно, испуњење еколошких захтева одражава се на ограничења у 
остваривању енергетских параметара, али јасно дефинисани приоритетни 
захтеви су са инжењерског аспекта итекако оствариви.

Стручност при пројектовању, одговарајуће спровођење техничке кон-
троле, правилна изградња уз стриктни надзор, независна примопредајна и 
гаранцијска испитивања изграђених објеката и уграђених агрегата и инспек-
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цијски надзор у току експлоатације, имају за последицу добијање квалитетне 
и функционалне МХЕ која ће имати занемарљив негативан утицај на животну 
средину. У свакој од претходно наведене активности стручан и искусан машин-
ски инжењер хидроенергетике треба да буде ангажован како би се испошто-
вали сви законски и стандардима дефинисани захтеви. У том смислу, стварна 
примена хидромашинског инжењерства требало би да представља незаобила-
зан део у пројектовању, изградњи и експлоатацији малих хидроелектрана.

Пошто је једна од најбитнијих пројектантских и извођачких актив-
ности правилно дефинисање хидротехничких функција брана и водозахва-
та, у наставку рада биће приказани примери калибрисаних прелива и специ-
фичне хидромашинске опреме којом се омогућује правилно расподељивање 
дотока реке на тракт за гарантовани проток и линију за енергетску прераду.

Непостојање функције регулисања нивоа горње воде (радне коте воде 
у акумулацији МХЕ), односно постојање такве фунције која се недовољно 
прецизно остварује, има за последицу обезбеђивање неадекватног прото-
ка преливне воде преко тракта за испуштање ГЕП (код МХЕ је то најчешће 
рибља стаза). Такав проток је или суфицитан у односу на прописану вред-
ност (када мање воде преостаје расположиво за енергетску прераду кроз 
МХЕ – уштрб по енергетику) или је дефицитан (када се недовољно воде 
испу шта према речном кориту низводно од бране – штета по екологију).

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ МХЕ И ОДГОВАРАЈУЋА  
ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА

У планско-пројектној фази потребно је идентификовати све потреб-
не хидротехничке функције које треба да буду обезбеђене на предвиђеној 
брани/прегради МХЕ и техничким решењима хидротехничких објеката и 
хидромеханичке опреме обезбедити дужно испуњење истих.

Треба истаћи да у групу основних хидротехничких функција бране/
преграде МХЕ спадају: обезбеђење испуштања прописане вредности ГЕП 
низводно од бране и захватање потребног протока за рад МХЕ (најбоље путем 
имплементације система за аутоматску регулацију нивоа горње воде, односно 
регулацију протока МХЕ према дотоку), као и пропуштање великих вода. С 
друге стране, зависно од конкретних услова за анализирана постројења, до-
датне хидротехничке функције брана/преграда које се могу појавити су: испи-
рање наноса наталоженог у акумулацији, спречавање продора наплавина у 
деривациони систем МХЕ, исталожавање и испирање суспендованог наноса 
пре енергетске прераде воде кроз МХЕ, зимски испуст за гарантовани про-
ток и рад МХЕ, захватање вода међудотока, захватање вода енергетски већ 
прерађених кроз узводну МХЕ, захватање воде из оформљене акумулације 
за потребе појединих водокорисника или водопотрошача и др. При томе, по-
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а) фронтални водозахват, са таложницом и деривациjом под притиском (дугачки цевовод 
или тунел-водостан-цевовод) или са каналском деривацијом типа саморегулационог канала 
(са водном комором и цевоводом) – регулабилност zAK и Qgar може се остварити турбинама 
ХЕ, при вредностима дотока реке до Qdotok = QHE + Qgar

б) фронтални водозахват, са каналском деривацијом типа несаморегулационог канала (са 
водном комором и цевоводом) – регулабилност zAK и Qgar не може се само по себи остварити 
конструктивним решењем рибље стазе, већ искључиво уградњом додатне ХМО

в) „тиролски“ водозахват, са таложницом и деривациjом под притиском (дугачки цевовод 
или тунел-водостан-цевовод) – регулабилност zAK и Qgar не може се само по себи остварити 
конструктивним решењем тракта рибље стазе и тиролског захвата, већ искључиво уградњом 
додатне ХМО

Слика 1. Разни концепти преграда и водозахвата МХЕ – могућност  
регулације нивоа горње воде (радне коте воде у акумулацији)  

и гарантованог протока преко рибље стазе
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требна ХМО може бити изолационе или регулационе намене, када је потреб-
но додатно предвидети и мерне, односно управљачко-регулационе уређаје.

У наставку рада је дат пример реконструкције МХЕ постројења, на 
којем је илустровано испуњење потребних хидротехничких функција одго-
варајућим пројектним решењима хидротехничких објеката и ХМО.

СИСТЕМИ РЕГУЛАЦИЈЕ НИВОА ГОРЊЕ ВОДЕ

Системи аутоматске регулације (САР) нивоа горње воде осмишље-
ни су тако да одговоре на захтеве које постављају хидрауличко-хидротех-
ничке специфичности и свеукупна диспозиција МХЕ. Постоје различити 
блок-дијаграми САР [8, 9], од којих је један вид (за деривацију типа несамо-
регулационог канала, који је применљив за изабрани пример МХЕ из прак-
се) приказан у раду.

Имајући у виду да се код оваквих канала, услед релативно велике дужи-
не и проистичуће денивелације дна на узводном и низводном крају, радним 
нивоом у водној комори (ВК) не може утицати на успор, односно радни ниво у 
акумулацији (АК) – потребна је додатна регулациона ХМО на узводном крају 
канала. То доводи до потребе за имплементацијом два аутономна система – 
једног за АК (регулациони затварач – за регулацију нивоа у АК, на узводном 
крају канала, сл. 2) и другог за ВК (групни регулатор активне снаге турбина 
и саме турбине – за регулацију нивоа у ВК, на низводном крају канала, сл. 3).

Слика 2. Диспозиција МХЕ са каналском деривацијом типа  
несаморегулационог канала. Регулација нивоа воде у акумулацији

Слика 3. Диспозиција МХЕ са каналском деривацијом типа  
несаморегулационог канала. Регулација нивоа воде у водној комори

У наставку је дат пример МХЕ (каналска деривација, са несаморегула-
ционим каналом), на којем је илустрована примена анализа регулације ни-
воа у ВК ради избора типа и параметара подешавања контролера (контролер 
PI-дејства).
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКСЕ

Основни подаци о МХЕ су: тип бране – ниска бетонска преграда, про-
сечни годишњи протицај реке на месту преграде – 3,95 m³/s, гарантовани 
проток – 0,53 m³/s, тип деривације – канал (дужине 4945 m) и цевовод (ду-
жине 70 m), година иницијалне изградње – 1948. (инсталисани проток МХЕ 
– 2,13 m³/s, инсталисана снага МХЕ – 0,350 Mw), година реконструкције – 
2019. (инсталисани проток МХЕ – 5 m³/s, инсталисана снага МХЕ – 1 Mw), 
просечна годишња производња енергије – 3,68 Gwh/god [10].

Предвиђене хидротехничке функције бране и водозахвата, као и на-
чини реализације дати су у табели 1.

Табела 1. Хидротехничке функције брана и водозахвата

Ред.
бр. Функција Реализација

1. омогућење кретања 
ихтиофауне

рибља стаза, адекватних конструктивних 
карактеристика (ширина тракта и денивелације 
кампада)

2.
пропуштање гарантованог 
еколошког протока 
низводно од преграде

рибља стаза и водозахватна грађевина канала у 
току маловодних периода и периода трајања до-
тицаја до вредности инсталисаног протока МХЕ; у 
циљу остварења прописане расподеле расположи-
вог дотока на рибљу стазу и канал, преливни праг 
рибље стазе је реализован као калибрисани пре-
лив (егзактна карактеристика преливног протока 
са надслојем воде изнад круне прага), при чему је 
фино регулисање нивоа омогућено радом система 
регулације нивоа (мерач нивоа, електронски кон-
тролер и затварач размештен иза водозахватне ре-
шетке, са регулационим електромоторним пого-
ном као извршни уређај). Електронски контролер 
је једноставног (PI-) дејства и ради према сигналу 
одступања радне вредности нивоа од задате вред-
ности. Регулисање нивоа остварује се предметним 
затварачем, будући да услед конфигурације дери-
вације на успор на узводном крају канала није мо-
гуће утицати нивоом на низводном крају канала, 
односно радом турбине. При томе је задовољен и 
услов да затварач као регулациони уређај не буде 
размештен на рибљој стази;

преливни праг бране у периоду већих дотицаја 
(суфицит дотока, преливање излишних вода);

Напомена: Регулација нивоа вода у АК (zAK) и ВК 
(zVK) је према схемама на сликама 2 и 3.

3.

захватање воде ка 
каналу (за потребе рада 
производног агрегата 
МХЕ)

4.
регулисано одржавање 
нивоа у оформљеном 
резервоару
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5.
испирање наталоженог 
наноса у зони 
водозахватне решетке

изолациони затварач на ручни погон на тракту 
темељног испуста преграде

6.
чишћење и евакуација 
наплавина са 
водозахватне решетке

одговарајућа чистилица опремљена контејнером

7.

изоловање деривационог 
канала од дотока реке 
током периода ревизије и 
одржавања канала

затварач (дефинисано за четврту функцију)

8. преливање великих вода 
преко преграде преливни праг и слапиште

Слика 4. Стање након реконструкције МХЕ са повећањем инсталисаног  
протока – основа бране са пратећим органима и опремом
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Слика 5. Стање након реконструкције МХЕ са повећањем  
инсталисаног протока – водозахват

Слика 6. Стање након реконструкције МХЕ са повећањем  
инсталисаног протока – тракт рибље стазе

Слика 7. Стање након реконструкције МХЕ са повећањем инсталисаног  
протока – тракт темељног испуста
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Слика 8. Логаритамска амплитудна – и фазна – фреквентна карактеристика  
(Бодеов дијаграм) целокупног отвореног кола САР нивоа воде у водној комори

Слика 9. Временски одзив система на јединични одскочни  
поремећај дотока из канала у водној комори

ЗАкљУчци

Пројектовање мале хидроелектране, избор одговарајуће хидрома-
шинске опреме и оптималних решења хидроагрегата треба да се заснива на 
релевантним и поузданим подлогама. Непостојање дугорочних и системат-
ски мерених података о водостајима и протоцима мањих река и потока, као 
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и неажурирање постојећих, има за последицу формирање недовољно уте-
мељених подлога. На тај начин се значајно прецењују, али и изузетно пот-
цењују, инсталисани параметри и гарантовани еколошки протоци малих 
хидроелектрана. Једно од кључних планерских активности је управо јасно 
дефинисање гарантованог еколошког протока за сваку реку посебно, која је 
у већини случајева процењена и константна вредност. Потребно је размо-
трити концепт сезонски варијабилне вредности еколошког прихватљивог 
протока којим би се остваривало усаглашавање енергетских и еколошких 
експлоатационих захтева. истовремено, непостојање стриктне обавезе да се 
врши мониторинг протока низводно од водозахвата након изградње МХЕ, 
односно да се ради обезбеђивања јасних еколошких услова проток реке 
континуално мери и контролише, може имати за последицу по животну 
средину штетну експлоатацију МХЕ, која се при томе ни на који начин не 
пеналише. Једино се перманентном контролом протока, уградњом калибри-
саних инструмената за прикупљање, али и даљинско очитавање водостаја 
(протока), могу у фази претпројектовања добити валидни улазни подаци, а 
у експлоатационом периоду, стварна контрола правилног управљања МХЕ 
са сврхом задовољења приоритетних и строгих еколошких захтева. Ово је 
потребно како би се скинула „анатема“ са мале хидроенергетике.

Уз претпоставку да су подлоге за пројектовање поуздане, недовољна 
стручност при пројектовању, неодговарајуће спровођење техничке контро-
ле и непостојање механизма избора извршилаца техничке контроле неза-
висно од инвеститора, одступања и импровизације приликом изградње, 
немарни надзор при изградњи, непостојање обавезе за независним испи-
тивањима изграђених објеката у циљу провере инсталисаних и гарантова-
них параметара, као и различите злоупотребе при експлоатацији, имају за 
последицу немерљив негативан утицај како на животну средину тако и на 
енергетско искоришћење МХЕ.

Једна од кључних пројектантских и извођачких активности је правил-
но дефинисање потребних хидротехничких функција свих виталних делова 
МХЕ. Бројне хидротехничке функције, оптимална енергетска експлоатација 
и дефинисани строги еколошки захтеви  морају се задовољити интегрално, 
што се може постићи стручном применом савремених техничких решења 
хидрауличних органа, правилним избором хидроагрегата и одговарајуће 
хидромеханичке и мерно-регулационе опреме.

код МХЕ, за све типове водозахвата потребно је обезбедити функцију 
регулисаног захватања воде ка машинској згради и регулисаног одржавања 
нивоа у акумулацији. код диспозиција МХЕ са фронталним водозахватом 
са таложницом и деривацијом под притиском или каналском деривацијом 
са саморегулационим каналом јесте могуће директно регулисање нивоа 
горње воде (протоком кроз турбину), за шта је потребна имплементација 
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одговарајућег система регулације нивоа горње воде. Међутим, код диспози-
ција МХЕ са тзв. „тиролским“ водозахватом (без обзира на концепт даљег 
деривационог система) и фронталним водозахватом са каналском дерива-
цијом са несаморегулационим каналом то није могуће без додатне регула-
ционе ХМО (будући да се код таквих водозахвата на ниво воде у акумула-
цији не може утицати регулацијом протока кроз турбину). На тај начин се 
омогућује прецизно одржавање нивоа воде у акумулацији, а тиме прецизно 
испуштање прописане вредности еколошки гарантованог протока преко 
рибље стазе, уз последично максимално могуће искоришћење расположи-
вог дотока за енергетску прераду у МХЕ.

Не постоје негативне последице МХЕ по животну средину у доме-
ну машинског инжењерства ако су испоштовани сви законски, стручни 
и стандардима дефинисани захтеви. У том смислу, хидромашинско ин-
жењерство  требало би да представља незаобилазан део у пројектовању 
и изградњи малих хидроелектрана. Међутим, у домаћој пракси пројекто-
вање хидромашинског постројења, избор одговарајућих турбина и хидро-
машинске опреме, као и спровођење неопходних енергетско-економских 
анализа се често своди на формалну испуњеност стручних квалификација 
(поседовање одговарајуће лиценце, али без стварне стручности). Нажа-
лост, бројни су и примери да већину претходно наведених активности 
обављају извршиоци из других области машинства (понекад и из сасвим 
других инжењерских струка), често без довољно искуства. У таквим слу-
чајевима се хидромашинство своди на некритичку примену смерница које 
се могу наћи на интернет страницама или каталозима произвођача опре-
ме, што наноси несагледиве негативне последице по карактеристике цело-
купне МХЕ. С друге стране, ангажовање веома малог броја референтних 
машинских стручњака из области хидроенергетике обично представља 
„непотребан“ издатак за инвеститора. Тада се у пројектантско-извођач-
ким активностима читава једна инжењерска експертска област или девал-
вира или још чешће заобилази. Решење наведеног проблема налази се у 
институционалној едукацији, суштинском ангажовању и запошљавању 
већег броја машинских инжењера хидроенергетике на свим нивоима од-
лучивања када су мале хидроелектране у питању. 

Према досадашњој пракси и легислативним решењима – пројекто-
вање и техничка контрола су активности које спроводи инвеститор МХЕ. 
У циљу елиминисања проблема који проистичу из недовољне стручности, 
потребно је да техничку контролу обављају независни експерти по прин-
ципу случајног равномерног избора и делимичне тајности (до завршетка 
поступка ревизије) и та се активност мора изместити у делокруг надлежних 
државних институција, чак и за пројекте који не потпадају под надлежност 
Републичке ревизионе комисије. Ревиденти свих струка морају добити не-
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зависност од инвеститора, одговарајућу надокнаду и носити кривично-ма-
теријалну одговорност.

Потребно је пооштрити критеријуме и захтеве у локацијским услови-
ма. Без обзира на позитивне ефекте са енергетско-економског аспекта, мале 
хидроелектране не треба градити у зонама еколошки заштићених подручја. 

Потребно је, такође, позитивну регионалну праксу да се при изградњи 
МХЕ у руралним подручјима мора остварити шири друштвени контекст 
(обезбеђивање нових радних места за локално становништво и задовољење 
њихових различитих егзистенцијалних потреба, нпр. водоводно-канализа-
циони системи, путна инфраструктура, изградња рибњака и остало) при-
менити и у Републици Србији. Претходно наведено подразумева увођење 
посебних допунских услова у тендерске документације за концесиону из-
градњу МХЕ.
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IMPACT OF PARTICULAR TECHNICAL SOLUTIONS 
ONTO ENERGY AND ECOLOGY ISSUES OF SMALL 

HYDROPOWER PLANTS

S u m m a r y

Aims to be achieved by small hydropower plants (SHPP) nowadays do not 
significantly differ from the goals and roles of SHPP ever before. Achieving of 
such goals assumes finding compromise solutions that are to be in line with state-
of-the-art science and technology, with fulfillment of energy and ecologic con-
straints attributable to various types of SHPPs. From the ecological stand-point, 
the primary objective is to enable undisturbed release of ecologic flow towards 
the riverbed downstream of the weir under any hydro-meteorological circum-
stances, whereas from the energy stand-point, the tendency is to utilize available 
water flow through SHPP power-generating line as much as possible. In most 
circumstances, these targets are contradictory, because fulfillment of one binds 
constraints onto implementation of the other. Therefore, proper defining of hy-
dro-technical functions of all the technological parts of SHPPs, especially weirs 
and water intakes, is of the utmost importance during the campaigns of SHPP de-
signing and implementation. The entire variety of hydro-technical functions and 
ecological requirements is to be tailor-made for each particular SHPP, whereas 
their implementation is to be provided by state-of-the-art solutions of hydraulic 
waterways and hydro-mechanical equipment. Such calibrated spillways and spe-
cifically embraced hydro-mechanical equipment allow for proper distribution of 
water for the energy-generation purposes. The paper presents one case-study of 
SHPP, for which combined implementation of energy and ecological issues are 
achieved successfully.

Keywords: small hydropower plant, technical solutions, hydro-technics, hy-
dro-mechanical equipment
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МАЛЕ ХиДРОЕЛЕкТРАНЕ ДЕРиВАциОНОГ ТиПА: 
БЕЗНАчАЈНА ЕНЕРГЕТСкА кОРиСТ  
и НЕМЕРљиВА ЕкОЛОШкА ШТЕТА

РАТкО РиСТиЋ*, иВАН МАЛУШЕВиЋ**, СиНиША ПОЛОВиНА***, 
ВУкАШиН МиЛчАНОВиЋ****, БОРиС РАДиЋ*****

С а ж е т а к. – У складу са Националним акционим планом за про изводњу 
енергије из обновљивих извора у Србији је до сада изграђено око 90 малих 
хидроелектрана (МХЕ), док је планирана изградња 856 МХЕ, доминантно 
деривационог типа, у брдско-планинским пределима Србије, од чега велики 
број у заштићеним природним подручјима (национални паркови, паркови 
природе, специјални резервати природе, строги резервати природе). Србија 
је најсиромашнија земља Балкана када су у питању аутохтоне површинске 
воде, а управо на еколошки и хидролошки највреднијим водотоковима за-
почело је спровођење масовне градње МХЕ. Проблеми који су уочени из-
градњом постојећих МХЕ захтевају хитно преиспитивање процедура за из-
давање дозвола, како за планиране тако и изграђене објекте, уз императив 
забране даље градње у заштићеним природним подручјима. Уколико би се 
све планиране МХЕ изградиле, било би обезбеђено свега 2–3,5% потреба у 
енергетском билансу Србије на годишњем нивоу, али би то значило да је де-
вастиран највећи део квалитетних водотокова брдско-планинског региона 
Србије, са више од 2.200 km поточних корита у цевима. Због малог енергет-
ског доприноса, а фаталних еколошких последица, власти САД, кине, ин-
дије, Француске, Шпаније, као и других земаља су уклониле велики број из-
грађених МХЕ. Други начини производње енергије из обновљивих извора 
имају далеко мање негативне ефекте на животну средину, а ако би се губици 
Електропривреде Србије (ЕПС) приликом преноса електричне енергије од 
произвођача до корисника смањили за само 2%, била би сачувана количина 
која би елиминисала потребу за деривационим МХЕ.

Кључне речи: мале хидроелектране, деривациони цевовод, фрагментација 
станишта, еколошки одржив проток, заштита природе
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УВОД

Са порастом свести о негативним ефектима емисије CO2 и других га-
сова „стаклене баште“, повећало се интересовање за производњу енергије из 
обновљивих извора (вода, сунчево зрачење, биомаса, ветар, топлота земљи-
не коре и подземних вода), тако да су планери и законодавци добили моти-
вацију да преиспитају све расположиве енергетске опције [1].

Мале хидроелектране (у даљем тексту МХЕ) су тада промовисане 
као „чиста“ енергетска опција, која је готово без недостатака: нема скупе 
дистри бутивне мреже, нити емисије загађења током процеса рада, смање-
на је зависност од увозних (углавном фосилних) горива, док су изградња и 
одржавање јефтинији у поређењу са другим видовима производње енергије 
[2], [3]. У Европској унији је инсталисана снага МХЕ увећана са 5.900 MW, 
1980. године, на 10.300 MW, 2005. године. истовремено, на глобалном нивоу 
је дошло до повећања инсталисане снаге са 19.000 MW на 46.000 MW  [4].

Временом су, међутим, уочени бројни проблеми који настају током 
изградње и коришћења МХЕ, између осталог: деградација и фрагмента-
ција станишта; угрожавање копненог и водног биодиверзитета; промене 
хидролошког режима водотока; исушивање делова речног корита; исуши-
вање влажних станишта; поремећај режима подземних вода; крчење шума; 
интензивирање ерозионих процеса. Сходно томе, Светска банка је издала  
одређена упутства усмерена на избегавање градње у зонама богате биоразно-
врсности, узнемиравање локалног становништва, ризик по јавно здравље и 
безбедност [5]. Јуна 2013. године јавиле су се бујичне поплаве у индији (са-
везна држава Утараканд) које су изазвале смрт преко 6.000 људи, уништиле 
бројна насеља и више од 1.300 km путева, услед изградње преко 100 брана 
за МХЕ, на малом растојању, што је потпуно пореметило режиме течења 
и проноса наноса. Такође, током градње МХЕ инфраструктуре значајне 
површине су обешумљене, а приступни путеви су постали значајан извор 
ерозионог материјала и идеалне транспортне дистанце за кретање воде и 
наноса [6]. изградња водозахватних грађевина (брана) за МХЕ производи 
кумулативне ефекти на заштићена и строго заштићена подручја, који су 2‒6 
пута већи него код великих брана [7]. Можда најсликовитију оцену ефека-
та градње више МХЕ на једном сливу дао је Мартин Дојл (директор Water 
Policy Program, на универзитету Дјук) синтагмом „смрт хиљаду резова“, што 
је био традиционалан начин извршења смртне казне у кини до почетка XX 
века, када је жив човек засецан ножем са најмање 1000 резова [8].   

иако је у Немачкој изграђено 7.300 МХЕ, оне дају свега 0,06% електрич-
не енергије, са тешким последицама по живи свет акватичних екосистема [9].  
У Аустрији, 2.202 МХЕ даје свега 4% електричне енергије, док 417 већих ХЕ 
(хидроелектрана) даје 96% електричне енергије [10]. У САД је од 1973. до 2017. 
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године уклоњено 1.100 малих брана и ослобођено 242.000 km водотокова, 
углавном ради  обнове нарушеног биодиверзитета и афирмације екосистем-
ских услуга, са веома прецизним анализама ефеката и евиденцијом објеката 
[11], [12], [13], [14]. Одлуком француске владе срушене су четири бране на 
Лоари, између 1998. и 2005. године, ради обнове популације атлантског лосо-
са [15]. Владе кинеских провинција Сечуан и Јунан ограничиле су изградњу 
малих и средњих хидроелектрана до 2020. године, због  неприхватљивих не-
гативних утицаја [16]. У индији је суспендовано 36 пројеката (укупног ин-
сталисаног капацитета 26.000 MW), услед немогућности добијања еколош-
ких дозвола [17]. канадска провинција Онтарио је укинула 758 уговора о 
подстицајним тарифама за производњу енергије из обновљивих извора [18], 
док је Румунија објавила одлуку о суспензији изградње више стотина МХЕ 
у заштићеним природним подручјима на карпатима, после петиције коју је 
потписало 18.000 грађана [19].  

Србија и МХЕ

На подручју Балкана, изградња МХЕ се стимулише и промовише на 
начин на који је то рађено у другим деловима света, пре него што су уочени 
негативни аспекти овог начина производње електричне енергије. Тренутно 
је 2.796 МХЕ у фази планирања и пројектовања, 188 у изградњи а 1.004 је већ 
у функцији. После Албаније и Босне и Херцеговине, најугроженија земља је 
Србија са 826 планираних пројеката [20]. 

После доношења одлуке министарског савета Енергетске заједнице 
о промоцији обновљиве енергије на основу Директиве 2009/28/ЕС о об-
новљивим изворима енергије, усвојен је Закон о енергетици [21], из кога је 
проистекао Национални акциони план за производњу енергије из обновљивих 
извора [22], а исте године (2013), Министарство енергетике је упутило јав-
ни позив за доделу сагласности и енергетских дозвола за изградњу МХЕ у 
Србији, на основу Катастра МХЕ у РС (који је израђен 1987. године, са 856 
потенцијалних профила јужно од Саве и Дунава и 13 профила у АП Војво-
дини).  Убрзо је промовисан Водич за инвеститоре: Изградња постројења и 
производња електричне енергије у МХЕ у Републици Србији [23]. 

Уредбом за утврђивање Листе пројеката за које је обавезна процена 
утицаја на животну средину и Листе пројеката за које се може захтева-
ти процена утицаја на животну средину [24], дефинисана је обавеза израде 
Студија о процени утицаја на животну средину, само за МХЕ које имају 
више од 2 MW инсталисане снаге. Дакле, за све МХЕ снаге мање од 2 MW, 
није потребна израда СПУ. Уредба о режимима заштите [25] увела је но-
вину да се МХЕ инсталисане снаге до 5 MW могу градити на заштићеним 
подручјима у II степену заштите.
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МЕТОДОЛОГиЈА иСТРАжиВАњА

У раду су представљени резултати теренских истраживања, која је 
обавио Шумарски факултет Универзитета у Београду, на 46 локалитета у 
Србији, према одговарајућој методологији [26]. Представљени су и резулта-
ти анализе расположиве светске и домаће научне и стручне литературе, са 
више од 200 наслова, од којих су у раду наведени само најзначајнији. 

РЕЗУЛТАТи иСТРАжиВАњА

Карактеристике објеката

истраживање је обухватило 46 објеката, од којих је 8 у изградњи, 41 
објекат има водозахватну грађевину (преграда са тиролским преливом или 
устава са бочном уливном грађевином), док 5 машинских зграда добија воду 
деривационим цевоводом са узводног објекта. Укупна дужина деривационих 
цевовода износи 97,9 km (просечно 2,13 km).  Деривациони цевовод у кориту 
за велику воду има 41 објекат, 40 објеката има рибљу стазу, а шест их уопште 
нема.  Потпуно нефункционално је 20 рибљих стаза: на 4 објекта уочена је дени-
велација корита и рибље стазе са низводне стране, односно, висинска разлика 
коју риба не може да савлада; 6 објеката је засуто наносом и грањем; 6 објеката 
је преграђено на улазном профилу; на 4 објекта је регистрована мала количи-
на воде. На 20 условно функционалних рибљих стаза није осмотрено кретање 
риба. Највећа појединачна дужина цевовода забележена је на објекту МХЕ „Са-
моковка 1“ (5,95 km), док је најдужа кумулативна деривација уочена такође на 
потоку Самоковка (9,28 km). Најдужа кумулативна деривација на реци Јоша-
ници износи 4,71 km, док је на сливу Студенице за објекат МХЕ „Рогопеч“ (у 
изградњи) предвиђена деривација дужине 8,22 km, са две водозахватне грађе-
вине. На току реке Власине најдужа кумулативна деривација износи 4,95 km.

Ефекти градње МХЕ

На слици 1 дат је шематски приказ једног објекта МХЕ, са приступном 
саобраћајницом, водозахватном грађевином, деривационим цевоводом и 
машинском зградом. 

Градња МХЕ започиње са изградњом водозахватне грађевине (бране), 
чиме се водоток преграђује, следи инсталација деривационог цевовода до ма-
шинске зграде са турбинама (слика 1). У највећем броју случајева неопходно 
је просецање приступних путева до градилишта, уклањање шумског покри-
вача и деструкција површинског слоја земљишта (слике 2, 3, 4). Уочена је и 
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појава формирања просека у боровим културама на серпентиниту, старости 
30-40 година, за потребе изградње далековода од машинске зграде МХЕ до 
чворишта преносне мреже (сликa 5). Борове културе су формиране ради 
заштите од ерозије и превенције поплава, обнове биодиверзитета и ублажа-
вања локалних климатских екстрема, као објекти од изузетног јавног значаја. 
Постављање деривационог цевовода често се обавља у кориту водотока или 
на котама испод нивоа рачунске велике воде (што је у супротности са издатим 
условима и мишљењима надлежних државних институција (сликe 6, 7).

Слика 2. Приступни пут за МХЕ „Крепољин“ (Фото: Ратко Ристић)

Слика 1. Шематски приказ објекта МХЕ, са приступном саобраћајницом (1), дери-
вационим цевоводом (2), машинском зградом (3) и водозахватном грађевином (4)
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Слика 3. Посечена приобална вегетација за потребе изградње МХЕ „Крепољин“ 
(Фото: Ратко Ристић)

Слика 4. Посечена приобална вегетација за потребе изградње МХЕ „Игришт“ 
(Фото: Ратко Ристић)
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Слика 5. Просека у култури црног бора (МХЕ „Перовац“) 
(Фото: Ратко Ристић)

Током полагања деривационог цевовода често долази до потпуне де-
струкције природног корита водотока и уништења станишта, услед кретања 
и рада тешке механизације на деоницама од по неколико километара (слика 
8). Такође, извођачи самовољно преусмеравају ток воде, остављају природ-
но корито без воде, потпуно занемарујући изузетну вредност акватичног 
екосистема, чак и у заштићеним природним подручјима (слика 9).  

Слика 6. Полагање деривационог цевовода у кориту за велику воду  
(МХЕ „Звонце“) (Фото: Ратко Ристић)
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Слика 7. Полагање деривационог цевовода у кориту за велику воду  
(МХЕ „Мездреја“) (Фото: Ратко Ристић)

Слика 8. Деструкција поточног корита (МХЕ „Мездреја“) 
(Фото: Ратко Ристић)

На изграђеним МХЕ уочене су појаве затварања улазних профила 
рибљих стаза (слике 10, 11), тако да у њима нема воде, или су потпуно засу-
те грањем и наносом. Поједине рибље стазе имају изражену денивелацију  
излазног профила и корита водотока, што ихтиофауни потпуно онемо-
гућава приступ и кретање ка узводној деоници. Посебан проблем је начин 
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одређивања тзв. „биолошког минимума“, односно, „еколошки одрживог 
протока“, који је по правилу производ примене различитих емпиријских и 
статистичко-пробабилистичких метода. У српској пракси није забележен 
случај да је „биолошки минимум“ одређен после периода мерења од нај-
мање годину дана, која су заједнички спровели хидробиолози и стручњаци 
за хидрометрију, како би се дефинисао ниво (протицај) воде који гарантује 
опстанак живог света акватичног екосистема. 

Слика 9. Корито реке Бревине без воде (Парк природе и резерват  
биосфере „Голија–Студеница“) (Фото: Ратко Ристић)

Слика 10. Затворен улазни профил рибље стазе (МХЕ „Клупци“)
 (Фото: Ратко Ристић)
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Слика 11. Рибља стаза без воде (МХЕ „Перовац“)
 (Фото: Ратко Ристић)

Често, корисници МХЕ ни тако одређен протицај не остављају у кори-
ту водотока, у намери да што више воде уведу у деривациони цевовод и про-
изведу већу количину енергије. Обиласком објекта МХЕ „Перовац“ (поток 
Гокчаница, десна притока Ибра) измерено је (дана 30. 11. 2018. године) да 
долазни протицај (непосредно узводно од водозахватне грађевине) износи 
Qузв.=0,387 m3/s, а после захватања воде за деривациони цевовод на низвод-
ној деоници преостало је свега Qнизв.=0,029 m3/s, дакле 13,34 пута мање [26] 
(слике 12, 13). На објекту МХЕ „Кунара“ (поток Шошаница, слив Ибра) из-
мерено је (дана 13. 9. 2018. године) Qузв.=0,198 m3/s, а после захватања воде за 
деривациони цевовод, на низводној деоници преостало је свега Qнизв.=0,017 
m3/s, дакле 11,65 пута мање [26]. 

Додатно, у бројним процедурама уочено је кршење законских норми, 
услова и мишљења надлежних државних институција, непоштовање хијерар-
хије просторно-планских докумената и одсуство ефикасног рада надлежних 
инспекцијских служби [27]. Посебно је илустративан случај МХЕ „Звонце“ 
(село Ракита, општина Бабушница) где се Водним условима (бр. 8422/1, од 24. 
9. 2018, ЈП „Србијаводе“, ВЦ „Морава“ Ниш) и Решењем Завода за заштиту 
природе Србије (Канцеларија у Нишу, бр. 020-1709, 2018) налаже: „...траса це-
вовода се не може пројектовати и градити дуж тока реке у речном кориту за 
велику воду и не може се уклањати вегетација у оквиру природног корита 
за велике воде Ракитске реке...“ Ситуација на терену показује управо супрот-
но, а извођач радова је угрозио и примарну водопривредну инфраструктуру 
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између села Ракита и Звонце, тиме што је пробио тела две бујичарске депо-
нијско-консолидационе преграде (изграђене од камена на цементном мал-
теру), како би поставио деривациони цевовод (слике 14, 15). На прегради број 

Слика 12. Поток Гокчаница узводно од водозахвата МХЕ „Перовац“
 (Фото: Ратко Ристић)

Слика 13. Поток Гокчаница низводно од водозахвата МХЕ „Перовац“
 (Фото: Ратко Ристић)
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2 потпуно је деформисан протицајни профил на самом преливу, услед сече и 
гомилања вегетације и нестручног депоновања земљаног материјала, што то-
ком наиласка поплавног таласа може преусмерити бујичну масу на бочне те-
меље, и проузроковати рушење крила. Поред тога, уништен је зуб слапишта и 
угрожено спајање нивоа горње и доње воде, што може довести до интензивне 
регресивне ерозије, поткопавања темеља, рушења преграде и угрожавања си-
гурности становништва на низводној деоници, у селу Звонце [26].  

Слика 14. Пробијена депонијско-консолидациона преграда број 2 на потоку  
Ракита (МХЕ „Звонце“) (Фото: Ратко Ристић)

Слика 15. Уништен зуб слапишта на депонијско-консолидационој прегради број 2 
на потоку Ракита (МХЕ „Звонце“) (Фото: Ратко Ристић)
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Изградња МХЕ у заштићеним природним подручјима

Током истраживања која је обавио Шумарски факултет Универзите-
та у Београду [26] утврђено је да се 14 објеката МХЕ налази у заштићеним 
природним подручјима (Национални парк „Копаоник“–2; Парк природе 
„Голија“–5; Парк природе „Стара планина“–1; Специјални резерват природе 
„Гоч–Гвоздац“–1, Строги резерват природе „Клисура реке Ресаве“ и Строги 
резерват природе „Клисура реке Суваје“–1; Строги резерват природе „Кли-
сура реке Ресаве“–1; Предео изузетних одлика „Камена Гора“–3). Шеснаест 
машинских зграда и 17 водозахвата се налази на мање од 1 km  од граница 
заштићених подручја. 

Парк природе „Голија“

У Парку природе „Голија“ (75.183 ha), чији је већи део (53.804 ha) про-
глашен резерватом биосфере „Голија–Студеница“ (јула 2001. године), кроз 
UNESCO програм „Човек и биосфера“, налази се 5 објеката МХЕ које су из-
грађене или је њихова градња у току (слика 16). Парк природе „Голија“ је 

Слика 16. Положај МХЕ на подручју и у непосредној близини  
Парка природе „Голија“ (слив реке Студенице)

Мале хидроелектране деривационог типа: безначајна енергетска корист и немерљива...



120

објекат геонаслеђа Србије, значајно биљно подручје (IPA) средње и источне 
Европе и потенцијално Emerald подручје (европска еколошка мрежа за очу-
вање дивље флоре и фауне и њихових природних станишта, у земљама које 
нису чланице ЕУ). Заштићено подручје је проглашено управо ради  очувања 
примарних природних вредности, предеоних карактеристика и изузетно 
вредне биоразноврсности. Међутим, инвазивне грађевинске активности 
у значајној мери компромитују прокламовану политику заштите животне 
средине, а пример је изградња МХЕ „Бревина“. Наиме, речица Бревина, пр-
вокласан пастрмски водоток, преграђена је на око 150 m узводно од водо-
захватне грађевине (земљано-каменом баријером), и кроз путни пропуст 
уведена у обичан земљани канал, док је природно корито остало потпуно 
суво (слика 9). На траси деривационог цевовода обављено је насипање пута, 
често на штету природног корита, које има редуковану ширину. 

МХЕ „Караула“

Влада Републике Србије је донела Закључак (05 број: 464-11202/2016 
од 29. 11. 2016), којим је одлучила да отуђи катастарску парцелу бр. 1220, 
површине 161 m, која се налази унутар Специјалног резервата природе 
(СРП) „Гоч–Гвоздац“ (проглашен Уредбом Владе Републике Србије, Сл. гл. 
РС бр. 99, од 11. 9. 2014. године). Предметна парцела је продата привредном 
друштву „МХЕ Караула“, без сагласности управљача, односно, Шумарског 
факултета Универзитета у Београду. Подручје СРП „Гоч–Гвоздац“ је про–
глашено на простору Наставне базе, која је додељена Шумарском факулте-
ту Универзитета у Београду на управљање још 1956. године, са примарном 
наменом обављања наставно-образовног и научно-истраживачког рада, на 
површини од 3.731,05 хектара (Решењем Извршног већа НР Србије, IV број 
7331, од 22. 10. 1956. године). Влада Републике Србије није обавестила упра–
вљача заштићеним подручјем и корисника Наставне базе, односно, Универ-
зитет у Београду Шумарски факултет, о томе да отуђује парцелу у корист 
привредног друштва ради изградње МХЕ. Прокламовани циљ рада СРП 
„Гоч–Гвоздац“ јесте очување, унапређење и одрживо коришћење подручја 
(члан 11 Уредбе Владе), тако да се овим гестом делегитимише активност 
упра вљача, односно Шумарског факултета, и компромитује концепт зашти-
те природе на предметном подручју. Завод за заштиту природе Србије из-
дао је Услове заштите природе а при томе није обавестио управљача (Уни-
верзитет у Београду Шумарски факултет). Шумарски факултет је имао на 
увиду све чињенице тек када је инвеститор затражио од Савета факултета 
да закупи земљиште за постављање деривационог цевовода, што је Савет 
једногласно одбио (бр. 01-76, од 22. 11. 2017). Потом је Савет Универзитета у 
Београду подржао Шумарски факултет у настојању да се обустави изградња 
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МХЕ „Караула“ (02-09 број: 06-104/7-19, од 24. 1. 2019). Шумарски факултет  
се обратио управи града Краљева са захтевом да се поништи грађевинска 
дозвола и потврда о пријави радова (бр. 01-101/4, од 1. 2. 2019). Градска  
управа града Краљева је проследила захтев факултета Министарству грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре – Рашком управном округу. 

МХЕ „Паклештица“

Илустративан негативан пример такозваног „планирања“ је Парк 
природе „Стара планина“ где је предвиђена изградња 58 МХЕ [28]. Посеб-
но је проблематичан случај планиране градње МХЕ „Паклештица“ на реци 
Височици, упркос кршењу важећих законских одредби. Министарство ГСИ 
(грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре) издало је Информацију о 
локацији (број 350-02-00007/2017-14, од 31. 1. 2017), где се наводи: „...ката-
старске парцеле на којима је планирана изградња налазе се у оквиру II зоне 
заштите Парка природе „Стара планина“, позивајући се, између осталог, 
и на Просторни план општине Пирот  [28]. Издати акт Министарства је 
у супротности са Уредбом о утврђивању просторног плана подручја Парка 

Слика 17. Положај МХЕ на подручју и у непосредној  
близини Националног парка „Копаоник“ (слив реке Јошанице)
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природе и туристичке регије Стара планина [29], којом је за режим заштите 
II степена прописано да је дозвољена „...реконструкција постојећих објека-
та супраструктуре у функцији електропривреде, водопривреде и шумар-
ства...“ Такође, Уредбом о заштити Парка природе Стара планина [30] про-
писано је: „...На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена 
забрањује се изградња...осим реконструкције, доградње и одржавања елек-
тропривредних, водопривредних и шумарских објеката.“ Дакле, у помену-
тим Уредбама се не помиње изградња нових електропривредних објеката 
на локацијама у режиму заштите II степена, као што је МХЕ „Паклешти-
ца“ на реци Височици, напротив истиче се забрана градње оваквих обје-
ката. Уместо да обустави све даље процедуре око активности на припре-
ми техничке документације за МХЕ „Паклештица“ у складу са поменутим 
Уредбама, Министарство је потом издало Локацијске услове (број 350-02-
00007/2017-14, од 28. 4. 2017).

Квалитет Студија о процени утицаја на животну средину (СПУ)

Израда Студија о процени утицаја (СПУ) често је само подршка ак-
тивностима инвеститора, који ангажују и плаћају обрађиваче, а резултати 
анализа по правилу показују да нема негативних утицаја на животну сре-
дину. Илустративан је пример СПУ за МХЕ „Паклештица“ на реци Височи-
ци (обрађивач: ECOLogica Urbo, Крагујевац), у којој се на страни 69 (пот-
поглавље: 6.2.5.), констатује следеће: 

„С обзиром на карактеристике Пројекта и предметне технологије, уз 
поштовање техничко-технолошких мера, услова надлежних органа, органи-
зација и предузећа и мера заштите и очувања животне средине, планираних 
и пројектованих за предметни Пројекат, може се очекивати да предметни 
Пројекат неће угрожавати медијуме животне средине.“ 

На основу резултата Стручног надзора, који је обавио Завод за зашти-
ту природе Србије (10. 7. 2017), утврђено је присуство једне строго заштиће-
не врсте (поточни рак, Austropotamobius torrentium) и три заштићене врсте 
на планираном преградном месту. Према члану 4. Правилника о проглашењу 
и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, жи-
вотиња и гљива: „...забрањено је коришћење, уништавање и предузимање 
свих активности којима се могу угрозити строго заштићене дивље врсте и 
њихова станишта...“ [31]. Очигледно је да предметна СПУ не одражава ре-
ално стање на локацији пројекта и да је израђена без одговарајућег монито-
ринга живог света реке Височице. Одговорна израда СПУ захтева опсежна 
и скупа истраживања, у циљу евалуације ефеката преграђивања водотоко-
ва, а колико је то сложена активност може се видети на примеру Canadian 
Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences [32].
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Управљач Парка природе „Стара планина“ (Шумско газдинство „Пи-
рот“–ЈП „Србијашуме“) тражио је (бр. 22252, од 27. 12. 2017) од Министар-
ства заштите животне средине (МЗЖС) преиспитивање услова Завода за 
заштиту природе Србије и повлачење дате сагласности на СПУ. МЗЖС је до-
нело Решење о враћању на поновни поступак (бр. 353-02-1374/2017-16, од 23. 
1. 2018), чиме је практично ставило ван снаге дату сагласност на СПУ. Усле-
дила је жалба инвеститора, упућена Управном суду Републике Србије, који у 
неуобичајено кратком року доноси пресуду (број 9 У 2424/18, од 17. 4. 2018) 
којом поништава Решење Министарства. Међутим, Врховни касациони суд 
је поништио одлуку Управног суда (узп 189/2018, од 26. 9. 2018. године), и 
тиме уважио ваљане аргументе ресорног Министарства, најкомпетентнијег 
за проблематику заштите животне средине. 

ДИСКУСИЈА

Процес изградње и коришћења МХЕ у Србији, у периоду од 2007. до 
2019. године, показао је неприхватљиве еколошке последице, пропусте и не-
усклађеност појединих административних процедура, што је изазвало не-
годовање стручне јавности и незадовољство великог броја грађана. Поред 
тога, поставља се питање енергетског „оправдања“ за предузете и планиране 
активности, односно, шта читаво друштво добија у замену за деградацију и 
угрожавање крајње фрагилних акватичних екосистема брдско-планинских 
водотокова.

Истраживања обављена у Србији показују да током процеса изградње 
објеката МХЕ долази до уништавања оригиналне форме корита, заједно са 
супстратом који представља животно станиште локалних биљних и жи-
вотињских врста, на деоницама дужине и неколико километара [26]. На 
бројним локацијама уништена је приобална вегетација ради полагања де-
ривационих цевовода, иако то није допуштено према условима Завода за 
заштиту природе Србије и ЈВП „Србијаводе“. Инвазивне грађевинске ак-
тивности у поточним коритима и непосредном приобаљу доводе до дегра-
дације биоразноврсности, што је потврђено истраживањима у свету и Ср-
бији, са порастом ризика од нарушавања и уништења конзервационо вред-
них и у свету јединствених генофондова поточне пастрмке [36], која је само 
једна од угрожених врста. Индикативно је да дословно ниједна рибља стаза 
на истраживаним објектима у Србији није функционална, што је показа-
тељ лошијег стања него у свету, где свега 10% рибљих стаза рибе уочавају 
као могућу путању кретања, а свега 5% испуњава критеријуме за ефикасно 
кретање, према истраживањима спроведеним у Немачкој, Аустрији и САД 
[9], [34], [35], [36], [37]. Спроведена истраживања указују на угрожавање си-
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гурности процеса водоснабдевања становништва у неким деловима Србије, 
услед ефеката градње и рада МХЕ [38]. 

Концепт МХЕ је упитан и у контексту чињенице да је Србија најсиро-
машнија земља Балкана када су у питању аутохтоне површинске воде (мо-
дул отицаја q=5,7 l.s-1.km-2) и да спада у сиромашнија подручја Европе [39], 
[40]. Околне земље имају значајно већи модул отицаја од Србије: Црна Гора: 
q=44; Албанија: 30; БиХ: 23,4; Македонија: 7,8 [41]. Додатно, поставља се и 
питање индукованих ефеката, у светлу чињенице да се Србија налази у делу 
југоисточне Европе који је екстремно угрожен текућим и прогнозираним 
климатским променама, и као такав идентификован на глобалном нивоу.

Потенцијал малих водотокова на којима се могу градити МХЕ изно-
си око 0,6 Мтен (мегатона еквивалентне нафте), односно, 4,7% укупне про-
изводње електричне енергије у Србији [39], што је максималистичка проце-
на која се често своди на  2‒3,5%. Реализација концепта МХЕ у пуном обиму 
значила би да је зацевљено више од 2.200 km водотокова у брдско-планин-
ским областима, фрагментирана, деградирана или уништена вредна ста-
ништа у поточним коритима, што би имало неповратне, тешке последице 
за опстанак и бројност популација већ угрожених и ретких животињских 
и биљних врста. Изградња планираних МХЕ захтева просецање неколико 
хиљада километара приступних путева и коридора деривационих цевовода, 
углавном на рачун шумских површина, од чега је значајан део у заштићеним 
природним подручјима. Посебан проблем је начин одређивања тзв. „био-
лошког минимума“, односно, „еколошки одрживог протока“, који је по пра-
вилу производ примене различитих емпиријских и статистичко-пробаби-
листичких метода. У српској пракси није забележен случај да је „биолошки 
минимум“ одређен после периода осматрања од најмање годину дана, који 
су заједнички спровели хидробиолози и стручњаци за хидрометрију, како  
би се дефинисао ниво (протицај) који гарантује опстанак живог света  
акватичног екосистема. Често, корисници МХЕ ни тако одређен протицај 
не оста вљају у кориту водотока, у намери да што више воде уведу у дерива-
циони цевовод и произведу већу количину енергије.

Електрична енергија произведена у МХЕ се испоручује ЕПС (Електро-
привреда Србије), која плаћа повлашћену цену произвођачима од 10,6 до 
13,93 евроценти по киловатчасу испоручене енергије [42], а све то на крају 
иде на терет грађана јер се рачуни за потрошену електричну енергију опте-
рећују са 0,093 динара по потрошеном киловатчасу, у сваком домаћинству у 
Србији. Апсурдно је да тако нешто финансијски подржава читаво друштво, 
наметнутом обавезом да сва домаћинства плаћају накнаду за производњу 
енергије из обновљивих извора, о чему грађани нису ни имали прилику да 
се изјасне. При томе, технички и нетехнички губици ЕПС, у 2013. години, 
били су 14,9% [43]. Према подацима Светске банке [47], за 2014. годину, Ср-

Ратко Ристић, Иван Малушевић, Синиша Половина, Вукашин Милчановић, Борис Радић



125

бија има губитке од 15,44%, што је веома слично Хрватској (13,1%), значајно 
више од БиХ (8,18%) а забрињавајуће више од Кине (5,5%), Белгије (5,43%), 
Аустрије (5,3%), Чешке (4,52%), Финске (4,1%), Кипра (4%), Немачке (3,9%) 
и Исланда (2,57%). Толерантни технички губици на европском нивоу из-
носе 5,5%, тако да се поставља питање где нестаје готово 10% произведене 
електричне енергије у Србији? Уколико би се губици у преносној и дистри-
бутивној мрежи смањили за свега 2%, била би сачувана количина енергије 
која потпуно елиминише потребу за МХЕ. 

На сливу Јошаничке реке зацевљено је укупно 27,04 km водотокова, 
а до сада је изграђено 15 објеката МХЕ (слика 17). Никада није урађено 
истра живање које треба да покаже укупан обим и ефекат кумулативног 
дејства. Извештај о стручном надзору дела водотока Јошаничке реке (Завод 
за заштиту природе Србије, бр. 020-2476/2, од 9. 1. 2014. године) говори о: 

„...угрожавању и оштећењу екосистема...; ...постављању цевовода у 
корито за велику воду и уништавању приобалне вегетације...; ...поремећају 
хемизма и физичких карактеристика вода... и ...нестанку појединих врста 
флоре и фауне...; ...претњи за опстанак водоземаца и гмизаваца... “ 

Током изградње деривационог цевовода МХЕ „Звонце“ (село Ракита, 
општина Бабушница) пробијена је бујичарска депонијско-консолидациона 
преграда, намењена првенствено контроли ерозионих процеса и одбрани 
од бујичних поплава, чиме је угрожена њена статичка стабилност, што може 
довести до рушења објекта и угрожавања становништва на низводној део-
ници, у селу Звонце. До сада је изостала реакција надлежних инспекцијских 
служби. Чак ни налажење строго заштићених врста (поточни рак) на ло-
кацији пројекта не производи реакцију надлежних институција у правцу 
тренутног прекида свих активности (случајеви МХЕ „Паклештица“ и МХЕ 
„Звонце“). Посебан случај је непоштовање хијерархије просторно-планских 
докумената, када локалне самоуправе усвајају просторне планове или издају 
акте (информације о локацији, локацијске услове и грађевинске дозволе), у 
супротности са Просторним планом Републике Србије или уредбама Вла-
де РС. Посебно је деликатно када то раде и службе Министарстава (случај 
МХЕ „Паклештица“). Еклатантан пример игнорисања хијерархије простор-
но-планских докумената јесте поступак издавања докумената за МХЕ „Кре-
пољин“, чија изградња је у току на реци Млави, у Рибарској клисури (објекат 
геодиверзитета), на територији општине Жагубица. Локална самоуправа је 
издала Информацију о локацији (општина Жагубица, Одељење за привреду 
и економски развој, број: III-03-353-4237/17, од 20. 11. 2017), а потом Лока-
цијске услове (општина Жагубица, Општинска управа, Одељење за привре-
ду и економски развој; број: ROP-ZAG-34328-LOCA-1/2017; интерни број: 
III-03-353-4214/17, од 7. 12. 2017), позивањем на Катастар малих хидро-
електрана, као и Просторни план општине Жагубица, иако је Водним усло-
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вима (ЈВП „Србијаводе“, ВЦ „Сава–Дунав“, Београд, број 1-6570/1, од 6. 12. 
2017) утврђено да предложена диспозиција бране, водозахвата и машинске 
зграде, „...није у складу са постојећом планском документацијом...“ чиме се 
„...искључује могућност изградње планиране акумулације „Градац“...„ која је 
предвиђена Просторним планом Републике Србије (ППРС) [49].

Бројне административне процедуре су започете позивањем на Ката-
стар малих хидроелектрана (из 1987. године), који никада није усвојен као 
званичан државни документ. Такође, спорна је и улога Завода за заштиту 
природе Србије, који издаје услове заштите природе, уз изостанак консул-
тација са управљачем (случај МХЕ „Караула“). 

У јавности је запажен став декана и директора института Универзи-
тета у Београду (Биолошки, Рударско-геолошки, Географски, Шумарски, 
Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, број 930/1, од 
13. 9. 2018. године), који су се експлицитно изјаснили против намераване 
масовне градње МХЕ. Касније, тај став је подржао и  Департман за биоло-
гију и екологију; Природно-математичког факултета Универзитета у Новом 
Саду (број: 01-5ВД/16-2, од 16. 4. 2019. године). Председништво Академије 
инжењерских наука Србије (АИНС) усвојило је став (21. 2. 2019), веома кри-
тички интониран према концепту МХЕ. Републичка агенција за просторно 
планирање, у сарадњи са Академијом инжењерских наука Србије организо-
вала je 30. 6. 2011. године Округли сто са темом „Мале хидроелектране у Ср-
бији – проблеми и решења“, где су уочени „проблеми“, „дилеме“ и „решења“, 
који су веома актуелни и данас. Остаје питање зашто у периоду од 2011. до 
2019. године није урађено ништа како би се избегли проблеми са којима се 
и данас суочавамо? 

 Заштитник грађана Републике Србије донео је Мишљење са препо-
рукама (деловодни број 12600, од 25. 4. 2019. године), из чега се издваја став: 

„...имајући у виду чињенице и околности утврђене у поступцима 
контроле правилности и законитости рада, као и оправдану узнемиреност 
локалног становништва због изградње и планиране изградње МХЕ на ма-
лим водотоцима, Заштитник грађана је става да се решавању овог проблема 
мора приступити без одлагања, уз максимално ангажовање свих релевант-
них чињеница, јер се само потпуном забраном изградње у заштићеним под-
ручјима, прописивањем строжијих услова за изградњу свих МХЕ, као и све-
обухватном инспекцијском контролом може омогућити остварење Уставом 
зајемченог права грађана на здраву животну средину... У складу са својим 
уставним и законским овлашћењима Заштитник грађана је применом чла-
нова 24. став 2. и 31. став 2. Закона о заштитнику грађана дао мишљење и 
истовремено упутио препоруке о питањима из своје надлежности, делујући 
превентивно, уверен да ће на тај начин унапредити рад надлежних органа и 
спречити да се уочени пропусти понављају у будућности.“
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У складу са представљеним резултатима сопствених истраживања и 
анализом научне и стручне литературе, изведене су следеће препоруке:

•	Преиспитати	важеће	одредбе Закона о енергетици и Националног 
акционог плана за производњу енергије из обновљивих извора; 

•	Забранити	градњу	МХЕ у заштићеним природним подручјима РС;
•	Укинути	економске	подстицаје за електричну енергију произведену 

у МХЕ са деривационим цевоводима;
• Остварити доследно поштовање и супремацију Закона о зашти-

ти природе у односу на Закон о планирању и изградњи, када су у питању 
заштићена природна подручја; 

• Обезбедити механизам за поштовање хијерархије просторно-план-
ских докумената; 

•	Уклонити	 из	 просторно-планских	 докумената за заштићена под-
ручја све локације за градњу МХЕ;

•	Увести	обавезу	израде	СПУ	за	све	МХЕ, без обзира на инсталисани 
капацитет, и локацију (заштићена или незаштићена подручја);

•	Увести	 обавезу	 директног	 позивања	 (обавештавања) управљача 
заштићених природних добара на јавне расправе поводом израђених СПУ, 
са обавезном доставом интегралне верзије СПУ најмање 30 дана пре јавне 
расправе; 

• Онемогућити издавање услова заштите природе без сагласности 
управљача заштићених природних добара и Министарства заштите живот-
не средине;

• Прописати адекватну методологију за утврђивање „биолошког ми-
нимума“, односно, „еколошки одрживог протока“, са обавезним претход-
ним истраживањима;

•	Проширити	 овлашћења,	 капацитет	 и	 дигнитет инспекцијских 
служби и значајно пооштрити казнене мере за непоштовање прописа;

•	Експлицитно	забранити	постављање	деривационих	цевовода у ми-
нор корита водотокова и уништавање приобалне вегетације;

•	Обезбедити	ефикасан	механизам	контроле испуштања биолошког 
минимума на изграђеним објектима;

•	Преиспитати	све	до	сада	издате	дозволе	за	градњу	МХЕ, ради  утвр-
ђивања законитости спроведених процедура; 

• Обезбедити учешће локалног становништва у процесу издавања 
усло ва, мишљења, сагласности и дозвола, које се тичу МХЕ.
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ЗАКЉУЧЦИ

Планирана изградња више стотина МХЕ деривационог типа нема 
никакво рационално објашњење, у светлу спознаје да је Србија најсиро-
машнија земља Балкана, када су у питању аутохтоне површинске воде, и 
да се налази у делу југоисточне Европе, који је екстремно угрожен текућим 
и прогнозираним климатским променама, и као такав идентификован на 
глобалном нивоу. 

Досадашњи ток процеса планирања, пројектовања, изградње и ко-
ришћења МХЕ у Србији, у периоду од 2007. до 2019. године, показао је сла-
бост појединих законских решења, административних процедура и рада 
инспекцијских служби, на штету животне средине и често против интереса 
локалног становништва.

Изградња мањег броја МХЕ могућа је на појединим локацијама, али 
тек на основу постигнутог консензуса између законских решења, испуња-
вања строгих стандарда заштите животне средине и обавезујуће сагласно-
сти локалног становништва.     

Масовна изградња МХЕ не представља национални интерес, односно 
активност у складу са артикулисаним потребама већине грађана, јер има 
мале енергетске ефекте за ширу заједницу, несразмерно велике еколошке 
штете, а доноси материјалну корист једино инвеститорима и корисницима 
МХЕ, произвођачима и испоручиоцима опреме. 

Наставак изградње МХЕ до планираног броја (856) довео би до озби-
љних екосистемских поремећаја, деградације животне средине и био би ин-
дикатор неспособности система али и шире друштвене заједнице, да сагле-
дају аутодеструктивност ове форме понашања у јавном животу.

То би, поред осталог, значило и ускраћивање основног људског права 
сваком грађанину Републике Србије, да користи током свог живота и сачува 
за будућа поколења, јединствене природне вредности Србије.
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Ratko Ristić, Ivan Malušević, Siniša Polovina, Vukašin Milčanović, Boris Radić

SMALL DERIVATIVE HYDROPOWER PLANTS:  
A NEGLIGIBLE CONTRIBUTION TO POWER  
ENERATION AND AN IMPARABLE ADVERSE 

ENVIRONMENTAL IMPACT

S u m m a r y

In compliance with the National Renewable Energy Action Plan of the Re-
public of Serbia, around 90 small hydropower plants (SHPPs) have been installed 
so far, while the installation of 856 SHPPs has been planned, mostly derivative 
ones, in the mountainous areas of Serbia, of which a large number in protected 
natural areas (national parks, nature parks, special nature reserves, strict nature 
reserves). Even though Serbia is the poorest Balkan country in terms of autoch-
thonous surface waters, it is on ecologically and hydrologically most valuable wa-
tercourses that the large-scale installations of SHPPs have been initiated. Problems 
that were identified during the installation of the existing SHPPs called for urgent 
reconsidering of permit issuing procedures for both the planned and already in-
stalled plants, with the main focus on prohibiting further installation of SHPPs in 
protected natural areas. If all planned SHPPs would be installed, only 2‒3,5%  of 
Serbia’s energy balance requirements would be satisfied at an annual level. On the 
other hand, it would trigger the devastation of a large part of high-quality water-
courses in the mountainous areas of Serbia, with more than 2,200 km of riverbeds 
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in the pipes. Because of their low contribution to total power generation, and the 
fatal ecological consequences they may trigger, the administrations of the USA, 
China, India, France, Spain, as well as some other countries have dismantled a 
large number of already installed SHPPs. Some other ways of generating power 
from renewable sources have by far less adverse environmental impacts, and if the 
electricity losses of Elektroprivreda Srbije (EPS) incurred in transmission of elec-
tricity to the consumer would be reduced by only 2%, the amount of electricity 
that would eliminate the need for derivative SHPPs would be preserved.

Keywords: small hydropower plants, derivative pipeline, habitat fragmenta-
tion, environmentally sustainable flow, nature conservation

Мале хидроелектране деривационог типа: безначајна енергетска корист и немерљива...





КOНЦEПТ ИЗГРAДЊE MХE У СВEТЛУ КOНФЛИКТНИХ  
ИНТEРEСA И СИНEРГИJСКИХ РEШEЊA

Свeтлaнa Стeвoвић*

С а ж е т а к. – Концепт изградње малих хидроелектрана (МХЕ) је у овом 
раду анализиран почев од традиционалног начина складног коришћења 
хидропотенцијала кроз изградњу воденица, до актуелних конфликтних 
градњи МХЕ и савремених метода вештачке интелигенције за избор одр-
живих оптималних синергијских решења хидроенергетског коришћења. 
Потенцијал малих водотокова и изградња воденица у Србији су још од 
Немањића представљали фокус интересовања. Воденица у селу је одувек 
била симбол развоја и напретка. Данас, са дефинисаним императивом 
одрживог развоја мале хидроелектране (МХЕ), као савремени наследник 
некадашњих воденица, представљају један од могућих начина коришћења 
обновљивих извора енергије (ОИЕ) са најмањом емисијом гасова стакле-
не баште, ако се посматра комплетан животни циклус. Скорија дешавања 
негативне праксе и занемаривање значаја очувања квалитета животне сре-
дине су мотив за истраживање спроведено у овом раду. Предмет истражи-
вања је изналажење адекватних научних метода за постизање синергијских 
решења. Циљ је холистичко сагледавање проблематике конфликтних инте-
реса, квантификовање и рангирање одређених негативних утицаја на жи-
вотну средину и тражење компромисних одрживих решења, са што је мо-
гуће мање поремећаја у животној средини. Добијање дозволе за изградњу 
МХЕ, у складу са законом нужно прати израда и усвајање Студије утицаја 
на животну средину. Студија се рецензује код надлежних органа, а иде и 
на јавну расправу и усвајање од стране заинтересоване локалне заједни-
це и шире јавности. Одбацивање урађене студије, а последично и пројекта 
на јавној расправи, независно од тога да ли је инвестиција приватна или 
друштвена, резултује обезвређивањем претходно уложених финансијских 
средстава у пројекат. Истовремено, ако се Студија усвоји и пројекат добије 
сагласност и крене у извођење, поставља се питање, да ли ће се у пракси 
поштовати предвиђени гарантовани еколошки проток и прописане мере 
заштите животне средине, какав је мониторинг и санкције за прекршаје. 
Циљ је да се ресурсима управља ефикасно и одрживо, да би их могле ко-
ристити и будуће генерације. Да би се избегла било каква злоупотреба од 

* Прoф. др Свeтлaнa Стeвoвић, нaучни сaвeтник зa OИE у Инoвaциoном цeнтру Ma-
шинскoг фaкултeтa у Београду, Крaљицe Maриje 16, Бeoгрaд, Србиja
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стране различитих интересних група, потребно је на самом почетку избора 
оптималног концепта изградње укључити све релевантне субјекте у процес 
доношења одлуке, квантификовати све циљне функције, дефинисати све 
потенцијалне утицаје, све услове и ограничења, изрангирати критеријуме 
по степену важности и проблем сагледати дугорочно и свеобухватно. Да би 
МХЕ повратиле значај и улогу коју су имале пре 100 година и као што су ве-
ковима уназад имале воденице, потребно је у процесу одлучивања одгова-
рајући значај дати локалној заједници. У овом раду се за избор оптималног 
концепта изградње МХЕ, да ли ће да буде вишенаменско, акумулационо, 
проточно или деривационо постројење, предлаже методологија уз уважа-
вање свих конфликтних интереса и тражење синергијских компромисних 
решења, применом вишекритеријумске оптимизације, фази логике и екс-
пертних система. Дају се и примери позитивне и негативне праксе из обла-
сти хидроенергетике у Србији и свету.
Кључне речи: МХЕ, животна средина, методологија, компромис, холистички 
оптимум, синергија

УВOД

Дaнaс, кaдa принцип минимумa eнeргиje пoстaje цивилизaциjскa 
пaрaдигмa, кoришћeњe пoтeнциjaлa мaлих вoдoтoкa изгрaдњoм мaлих хи-
дрoeлeктрaнa спaдa у дoмeн кoришћeњa oбнoвљивих извoрa eнeргиje и у 
функциjи je oдрживoг рaзвoja. Тема у овом раду је истраживање синер-
гијских решења коришћења хидропотенцијала, анализирано кроз тради-
цију, време и простор и у функцији данас сукобљених многобројних инте-
реса. Дају се и актуелни примери светских искустава и кроз историју.

Oбнoвљиви извoри eнeргиje, чиja имплeмeнтaциja je импeрaтив 
сaврeмeнoг дoбa и oбaвeзa пo Кjoтo прoтoкoлу, Париском споразуму и дру-
гим до сада потписаним међудржавним обавезујућим уговорима, су oнo 
штo je Србиja примeњивaлa joш oд срeдњeг вeкa. Зa кoришћeњe хидрoпoтeн-
циjaлa, eнeргиje вeтрa, биoмaсe и гeoтeрмaлних извoрa, пoстojaли су рa-
звиjeни хидрoлoшки, гeoлoшки, хидрoгeoлoшки, тoпoгрaфски и пeдoлo-
шки прирoдни услoви и прeдиспoзициje, кao и квaлитeт људских рeсурсa 
у смислу тeхничкo тeхнoлoшкe пoдршкe, знaњa, вeштинa и спрeмнoсти зa 
усвajaњeм и увoђeњeм инoвaтивнoсти. 

Пoвeћaњe кoришћeњa рaспoлoживoг пoтeнциjaлa oбнoвљивих извoрa 
у Србиjи oд сaмo 10% (бeз дрвнe биoмaсe), гoдишњe би зa 30 милиoнa дoлaрa 
смaњилo гoдишњe трoшкoвe увoзa других eнeргeнaтa. У тo нису урaчунaти 
финaнсиjски eфeкти aнгaжoвaњa дoмaћe индустриje и рaднe снaгe, пa и 
пoтпу ниje зaштитe живoтнe срeдинe. Oбнoвљиви извoри eнeргиje дoбиjajу 
нa знaчajу и збoг свe вeћeг глoбaлнoг зaгрeвaњa, кao пoслeдицe пoвeћaнe 
eмисиje гaсoвa стaклeнe бaштe и климaтских прoмeнa.

Светлана Стевовић
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Србиja je oдувeк, сa рaзвиjeнoм хидрoгрaфскoм мрeжoм, рaциoнaл-
нo, усклaђeнo сa тaдaшњим стeпeнoм тeхнoлoшких инoвaциja, сврсисхoднo 
кoристилa хидропoтeнциjaл и у ту сврху имaлa изгрaђeнe брojнe кoнструк-
циje на водотоцима. Вeлики визиoнaр и aрхитeктa 20. вeкa Лe Кoрбизиje 
(Le Corbusier) je рeкao: Tрaдициja je стрeлa чиjи je врх усмeрeн прeмa бу-
дућнoсти [1]. Зaтo истрaживaњe у oвoм рaду крeћe од традиције коришћења 
хидропотенцијала. 

У почетном делу текста ћe анализе бити усмeрeне нa вoдeницe, кoje 
су eклaтaнтан прeдстaвник aнoнимнe, трaдициoнaлнe, или вeрнaкулaрнe 
aрхитeктурe у Србиjи и кao jeдaн oд првих oбjeкaтa у истoриjи чoвeчaн-
ствa, кojи кoристи oбнoвљивe извoрe eнeргиje, тj. пoтeнциjaл мaлих и вeли-
ких вoдoтoкa. Oви oбjeкти, oсим штo прeдстaвљajу мaтeриjaлну тeкoвину 
прoшлoсти, чувajу и дeo oбнoвe културe српскoг нaрoдa.

Вoдeницa је jeдaн oд нajвaжниjих цивилизaциjских прoнaлaзaкa. У го-
тово  нeизмeњeнoм oблику, у упoтрeби je вeћ вишe oд 2000 гoдинa. Oнa je 
грaђeвинa чиja je функциja прeвaзиђeнa, aли њeнa мoрфoлoшкa и типoлo-
шкa свojствa могу бити oчувaнa и ревитализована кроз реконструкцију у 
МХЕ.  

Пoтрeбa дa сe пoнoвним пoкрeтaњeм, тj. урeђeњeм стaрих вoдeницa 
приступи интeнзивниjeм кoришћeњу мaлих вoдoтoкa, пoтoкa и рeчицa, 
пoкрeћe брojнa питaњa o мoгућнoстимa кoришћeњa старих вoдeницa зa 
прoизвoдњу eлeктричне eнeргиje. Aкo би сe стaрe вoдeницe реконструисалe 
и oспoсoбилe зa рaд, oнe би могле дoбити нoву функциjу.

Oднoс прeмa рeкoнструкциjи и рeвитaлизaциjи oбухвaтa слoжeни 
систeм aнaлизe, врeднoвaњa и прaктичних зaхвaтa, oд кojих ниjeдaн ниje 
знaчajниjи oд oстaлих. Истрaживaњe и прикупљaњe мaтeриjaлa o вoдeни-
цaмa кao грaђeвинaмa oбухвaта aнaлизe кoje трeбa дa oмoгућe дa сe jaснo 
сaглeдajу вoдeницe кao тип oбjeктa, oнaкo кaкo je тo билo у прoшлoсти, кaкo 
je дaнaс и кoje су мoгућнoсти у будућнoсти, у склaду сa зaхтeвимa oдрживoг 
рaзвoja, у смислу изгрaдњe мaлих хидрoeлeктрaнa.

ВОДЕНИЦЕ И МХЕ
 

Првo коришћење хидропотенцијала нa тлу Србиje

У Србиjи су откривене воденице и млинскo кaмeњe кoje припaдa 
култури Лeпeнскoг Вирa, кoja дaтирa из 4700. гoдинe прe н. e. [2]. Tрaди-
циja пoдизaњa вoдeницa кoд српскoг нaрoдa je вeoмa дугa и бoгaтa. Joш у 
срeдњовeкoвнoj Србиjи, пoстojaлe су вoдeницe зa млeвeњe житa. Вoдeни-
цe су тaдa пoсeдoвaли влaдaoци, влaстeлa и црквe. Нaши срeдњовeкoвни 
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влaдaри  пoклaњaли су мaнaстиримa мнoгa сeлa, a сa њимa и вoдeницe. Зa 
oвe вoдeницe су пoстojaли, у зaкoнимa, oсoбити прaвни прoписи. Вoдeни-
цe сe у истoм кoнтeксту пoмињу у пoвeљaмa крaљa Дрaгутинa, крaљa Mи-
лутинa, крaљa Стeфaнa Дeчaнскoг, кao и цaрa Душaнa. Кoликo су oнe билe 
унoснe и кoликo су знaчилe зa свoгa влaсникa, мoжe сe oцeнити пo тoмe 
штo je тaксa зa службeнo уступaњe вoдeницa нeкoм влaстeлину изнoсилa 
истo тoликo, кoликo и зa уступaњe jeднoг читaвoг сeлa – 3 пeрпeрa (Душaнoв 
зaкoник, члaн 108) [3].

Вoдeницe сe пoмињу и пoслe рaспaдa држaвe Нeмaњићa. Кaдa су Tурци 
зaвлaдaли Србиjoм, oни су кao и свe другo, присвojили и свe вoдeницe. При 
крajу турскoг фeудaлнoг дoбa, вoдeницe су тaкoђe прeдстaвљaлe рeнтaбилнa 
прeдузeћa, и пo прaвилу су сe нaлaзилe у пoсeду имућних људи. Влaсници 
вoдeницa прe oслoбoђeњa били су Tурци – спaхиje кao и бoгaти вaрoшa-
ни. Пoслe устaнкa, турскe вoдeницe пoдeљeнe су углaвнoм мeђу нaрoдним 
стaрeшинaмa. Teк jeдaн дeo тих вoдeницa, мaњи и лoшиjeг квaлитeтa, при-
пao je удружeним сeљaцимa, aли oпeт углeдниjим и eкoнoмски jaчим сeљa-
цимa. Прoтa Maтeja Нeнaдoвић o тoмe пишe у свojим Meмoaримa [4].

Прeмa пoпису вoдeницa у пoвeљaмa види сe дa су oнe у нaшe 
срeдњoвeкoвнo дoбa билe мнoгoбрojнe, нajмнoгoбрojниje у oблaсти гдe 
je биo цeнтaр српскe држaвe, у дaнaшњoj Jужнoj Србиjи. Aутoр Бoривoje 
Дрoбњaкoвић нaпoмињe дa су вoдeницe, кoje je пoдизaлo сaмo стaнoвништвo, 
билe свojинa читaвoг jeднoг сeлa, или њeгoвoг дeлa. Te су сe зajeдницe у вoдe-
ницaмa oдржaлe кoд нaшeг нaрoдa дo XX вeкa [5]. O вoдeницaмa у турскo 
дoбa имa мaлo пoдaтaкa, aли и кaдa сe пoмињу, тo je у зaкoнским oдрeдбaмa, 
или oпeт кao срeдствa зa прихoд. Кaдa су Tурци 1813. пoнoвo зaгoспoдaри-
ли Србиjoм, jeдaн oд првих пoтeзa им je биo дa пoнoвo пoстaну влaсници 
вoдeницa.

Вojвoдинa je у 16, 17. и 18. вeку билa пoд густoм мрeжoм вoдeницa [6]. 
У aктимa из врeмeнa кнeзa Mилoшa пoмињe сe пo нeкa вoдeницa [7]. Пoслe 
II српскoг устaнкa, кнeз Mилoш je нeoгрaничeнo рaспoлaгao вoдeницaмa и  
пoстao влaсник вeћeг брoja најбољих вoдeницa  [8]. Вoдeницe кoje су Tурци 
прoдaвaли или уступaли, мoрaлe су првo њeму бити пoнуђeнe. Кaдa oн ниje 
биo зaинтeрeсoвaн дa их прими, нaрeђивao би кoмe дa припaдну. Дoдeљивao 
je и oдoбрeњa зa пoдизaњe нoвих вoдeницa. Oбичaн чoвeк, кojи ниje имao 
никaкву стaрeшинску функциjу, a биo je имућaн, мoгao je имaти сaмo jeдну 
вoдeницу. Сeљaци су сe удруживaли, нeкaдa je и читaвo сeлo имaлo свojу 
oртaчку вoдeницу. Цeнe вoдeницa  билe су приличнo висoкe, aли нису билe 
jeднaкe и зaвисилe су oд тoгa oд кaквoг je мaтeриjaлa и на који начин је зи-
дaнa вoдeницa, oд брoja њeних прoстoриja и сл. Прaвo нa jeдaн дeo вoдeнич-
нoг кaмeнa мoгao сe дoбити зa 40 дукaтa [9].
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Вoдeницe су oдмaх пo oслoбaђaњу припaлe нaрoдним стaрeшинaмa, 
кoje су углaвнoм, у тo дoбa jeдинo и рaспoлaгaлe и влaшћу и нoвчaним срeд-
ствимa, пa су тaкo успeвaли дa дoђу нe сaмo дo зeмљe и спaхиjских имaњa, 
вeћ и свeгa oстaлoг штo je дoнoсилo прихoдe, a вoдeницe су, у тoм пoглeду 
имaлe знaчajну улoгу. Нестанком  нaрoдних стaрeшинa из Устaнкa, вoдeни-
цe су прeлaзилe у рукe имућних тргoвaчких и чинoвничких пoрoдицa, кoje 
су их  пoстeпeнo прeтвaрaлe у мoдeрнe и рeнтaбилнe млинoвe, штo ћe бити 
пoчeтaк млинскe индустриje.

У Глaснику српскoг учeнoг друштвa, oд прe 140 гoдинa, кojи сe чувa у 
Истoриjскoм aрхиву у Jaгoдини, извeсни инжeњeрски oфицир A. Aлeксић, 
зaдужeн дa истрaжи мoгућнoсти плoвидбe Вeликoм Moрaвoм, пишe дa 
прeпрeку плoвидби „чинe мнoгoбрojнe вoдeницe витлaрe“. Aлeксић je 
зaписao дaлeкe 1869. гoдинe: „Oд Стaлaћa дo Ћуприje нeмa вoдeницa нa 
Moрaви, a дaљe дo Куличa их имa 96“. Прeмa њeгoвoм извeштajу, сeљaци су 
тaдa прaвили вoдeницe „гдe су хтeли и чeстo их прeмeштaли, и свe су билe 
сa jeдним кaмeнoм“.

Прeмa пoпису из 1753/54. гoдинe, Срeмски Кaрлoвци су имaли 14 
вoдeницa, oд чeгa 6 нa Дунaву [10]. Године 1720.  кoд Омoљицe je зaбeлeжeнo 
4 вoдeницe нa Дунaву, кoje су млeлe joш oд 1880. [11]. Билe су груписaнe 
нa пojeдиним мeстимa и изглeдaлe кao мaлa плoвeћa нaсeљa. Имaлe су свoj 
живoт, кojи je биo прaћeн oдрeђeним oбичajимa. 

Иaкo пoтиснутe oд пaрних млинoвa пoслe I свeтскoг рaтa, „дунaвкe“ 
су нaстaвилe свoj живoт, мaдa збoг мaлe eкoнoмичнoсти у врлo мaлoм брojу. 
Пoслeдњa je млeлa житaрицe дo 60-тих гoдинa прoшлoг вeкa, кoд Бoгojeвa. 
To je билa Taмaшкoвa вoдeницa, jeдинa прeoстaлa oд вeћeг брoja вoдeницa 
(у XIX вeку их je билo 32) кoд Бoгojeвa [12], кoja je пoслe пoплaвe 1965. 
извучeнa нa oбaлу. Стaвљeнa je пoд зaштиту 1977. Oд њeних прeoстaлих 
дeлoвa изгубиo сe свaки трaг. Taкo сe дaнaс o „дунaвкaмa“ гoвoри сaмo нa 
oснoву литeрaтурe.

Вoдeницe у Бaнaту су прeдстaвљaлe вaжaн приврeдни oбjeкaт [13]. O 
пoрeклу и врeмeну нaстaнкa вoдeницa у Бaнaту нe мoжe сe гoвoрити сa си-
гурнoшћу, знa сe сaмo дa je нajстaриjи пoдaтaк из 1573. кaдa je вeлики вeзир 
Meхмeд Сoкoлoвић пoдигao у вaрoши Бeчкeрeку нa рeци Бeги, млин oд 4 
кaмeнa, a нa Taмишу у вaрoши Рeкaшу млин сa двa кaмeнa [14]. Дaклe, пoчe-
ци дaтирajу из XVI вeкa, oд тaдa сe њихoв брoj нeпрeстaнo пoвeћaвao, дa 
би дoстигao нajвeћи успoн пoлoвинoм XIX вeкa. Нajвишe их je билo у jуж-
нoм Бaнaту, штo су билe услoвилe пoвoљнe хидрoгрaфскe приликe. Сeвeрни 
Бaнaт ниje имao пoвoљних тeкућих вoдa сeм Tисe, гдe вoдeницa ниje билo 
jeр сe млeлo у сувaчaмa и вeтрeњaчaмa. Oд 80-тих гoдинa XIX вeкa, њихoв 
брoj je пoчeo дa oпaдa, нeкe су сe oдржaлe дo крaja II свeтскoг рaтa и врлo 
мaли брoj пoслe, aли и oнe кoje су oпстaлe, изгубилe су  приврeдни знaчaj 
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кojи су нeкaдa имaлe. Зa врeмe Mилoшeвe влaдaвинe, Србиja je имaлa oкo 
200 вoдeницa [15]. Oд тoг брoja 16 je билo у Вaљeву. 

Првo коришћење хидропотенцијала у свeту

Вeкoвимa су вoдeницe игрaлe знaчajну улoгу кoд мнoгих нaрoдa. У ли-
биjскoм дeлу Сaхaрe je oткривeн, млин сaсвим дoбрo oбрaђeн, стaрoсти 14 000 
гoдинa [16]. Oвaкaв мoдeл млинa сe дугo зaдржao у нeпрoмeњeнoм oблику. 
Срeћe сe и кoд првих вeликих цивилизaциja, у рeчним дoлинaмa Блискoг и 
Дaлeкoг истoкa. 

У дрeвнoj Meсoпoтaмиjи, систeми зa нaвoдњaвaњe су нaзвaни прeмa вa-
вилoнским зaписимa, aли бeз дeтaљa o њихoвoj кoнструкциjи, нaгoвeштaвajући 
дa je вoдeнa снaгa билa кoришћeнa ради  нaвoдњaвaњa. У Кини, у пустињи 
Гoби, прoнaђeн je вeлики брoj углaчaнoг млинскoг кaмeњa, кojи дaтирa 
из 4000. гoдинe прe н. e. [17]. Вoдeницa, или млин нa вoди (mola aquaria, 
hidromula, hudraletes), билa је пoзнaтa у I вeку прe н. e. [18]. Нajстaриja вoдe-
ницa сe пoмињe у двoрцу Mитридaтa. 

Нajрaниjи jaсaн дoкaз o упoтрeби вoдeнe снaгe зa пoкрeтaњe вoдeни-
цa, дaтирa из дрeвнoг грчкo-римскoг свeтa. M. J. T. Lewis, бритaнски истo-
ричaр тeхнoлoгиje, пoкaзao је дa дeлoви  Philo of Byzantium мeхaничких 
рaспрaвa кojи су oписивaли вoдeнe тoчкoвe, a кojи су рaниje смaтрaни зa 
aрaпскe интeрпoлaциje, oригинaлнo дaтирajу из дрeвнe Грчкe, 3. вeк п. н. e. 
[19]. Прeмa aнтичкoм миту, вoдeницу je прoнaшao Mилeт, митски крaљ 
Лaкoниje, рoђeн oд oцa Лeлeгa (Пoсejдoнoвoг синa) и нимфe Клeoхaриje [20].

Грчки aутoр Стрaбo, пoмeнуo je у свojoj Гeoгрaфиjи, рaну вoдeницу, 
лoцирaну близу пaлaтe крaљa Mитрaдaтeс VI Eупaтoр (120‒63 п. н. e.) у 
Кaбири. У првoм вeку нaшe eрe, грчки eпигрaмaтист Aнтипaтeр из Сoлунa je 
нaпрaвиo прву jaсну рaзлику вoдeнoг тoчкa кojи je биo слaвљeн збoг њeгoвe 
упoтрeбe зa млeвeњe житa. Tрeбa нaпoмeнути дa je oвa вoдeницa вeћ при-
пaдaлa нaпрeднoм вeртикaлном типу пo кaрaктeристикaмa oпрeмe [21] и 
билa прeтeчa мaлe хидрoeлeктрaнe сa вeртикaлнoм oсoвинoм турбинe.

У III вeку н. e. пoдигнутa je првa вoдeницa у Фрaнцускoj, у грaду Aрлу. 
Билa je тo прaвa фaбрикa у свaкoм пoглeду: вoдa je пaдaлa сa висинe oд 20 
мeтaрa и пoкрeтaлa je 8 вoдeничних кaмeнoвa, прeчникa 2,2 m и висинe 70 cm. 
Брaшнo сe млeлo у 16 различитих  прoстoриja (тo je кao хидрoeлeктрaнa сa 
16 aгрeгaтa). Кaпaцитeт вoдeницe je биo 350 kg брaшнa нa сaт, штo je биo 
фeнoмeн тoг врeмeнa [22]. Пoслe пoдизaњa вoдeницe кoд Aрлa, вoдeни-
цe су сe пoчeлe ширити нa свe стрaнe. Oвa врстa oбjeкaтa je пoстaлa врлo 
рaспрoстрaњeнa у IV и V вeку [23]. Из тoг врeмeнa имa нeкoликo пoмeнa o 
млинoвимa нa вoди [24].

Светлана Стевовић



141

У Риму je 448. гoдинe oснoвaн први вoдeнични eснaф. У VI вeку у 
Нeмaчкoj су сe пojaвилe вoдeницe нa рeци Moзeлу. У Eнглeскoj их je билo у 
IX вeку, у Скaндинaвским зeмљaмa у XII вeку. 

Пoчeткoм 20. вeкa, приступaчнoст jeфтинe eлeктричнe eнeргиje учи-
нилa je дa су вoдeницe билe зaпoстaвљeнe у рaзвиjeним зeмљaмa, мaдa су 
нeкe мaњe рурaлнe вoдeницe нaстaвилe дa рaдe и дo шeздeсeтих гoдинa 
прoшлoг вeкa. 

У нeким зeмљaмa у рaзвojу, вoдeницe сe joш увeк ширoкo примeњуjу 
зa oбрaду житa. Нa примeр, пoстojи нaмeрa дa сe oбeзбeди 25000 вoдeницa зa 
рaд у Нeпaлу и 200000 у Индиjи. Mнoгe oд њих су joш увeк у трaдициoнaл-
нoм стилу, aли нeкe су дoгрaђeнe. Зaмeњeни су им дрвeни дeлoви сa дoбрo 
oбликoвaним мeтaлoм, a свe ради пoвeћaњa eфикaснoсти. Centre for Rural 
Technology, Нeпaл дoгрaдиo je 2400 вoдeницa у пeриoду  2003‒2007.

Вoдeницe у Србиjи кao прeтeчa oдрживe eкoлoшкe грaдњe

Рaди увeћaњa брзинe вoдe, вoдeничaри су прaвили спрудoвe, брaнe 
oд кoљa и прућa, a прeкo цeлe ширинe рeкe нa пoбиjeнe трупцe нaслaњaли 
дрвeнe плeтњaчe. Tимe су прaвили мaлe aкумулaциoнe брaнe и усмeрaвaли 
вoду дa jaчe тeчe испoд витлa, штo je убрзaвaлo мeљaву и пoвeћaвaлo дaнaс 
aктуeлни тeрмин – eнeргeтску eфикaснoст oбjeктa, врлo дoбрo пoзнaт Ср-
бимa у прaкси крoз истoриjу.

Вoдeницa кao oбjeкaт je грађена oд прирoдних мaтeриjaлa, споља и из-
нутра скрoмнa, jeднoстaвнa, бeз слoжeниjих прoстoрних и кoнструктивних 
рeшeњa, апсолутно подређена функцији. Грaђeњe вoдeницa сe нe рaзликуje 
oд пoдизaњa билo кoje другe згрaдe у сeлу. Чaк и пoдизaњe вoдeницa нa др-
вeнe сoхe, штo je вeoмa чeстo, ниje ништa пoсeбнo, jeр сe вeћи дeo пoмoћних 
сeoских oбjeкaтa грaди бeз тeмeљa, пa je пoступaк уoбичajeн. Taкo, нa вeћим 
рeкaмa вeћинa вoдeницa je пoдигнутa нa сoхaмa. Aкo су тo вeћи oбjeкти, 
oндa су пoдигнути нa читaвим мaлим шумaмa стубoвa.

Teсну и нeрaздвojиву вeзу eкoлoшкe и културнe oдрживoсти нajбoљe 
илуструje сaмa истoриja. Принципи eкoлoшки oдгoвoрнoг грaђeвинaрствa 
у пoтпунoсти сe бaзирajу нa пoукaмa трaдициoнaлнe и вeрнaкулaрнe aрхи-
тeктурe. Истoврeмeнo, трaдициoнaлнa и вeрнaкулaрнa aрхитeктурa су ри-
зницe кoлeктивнe мeмoриje, oслoнци кoнтинуитeтa свaкoг нaрoдa. Teк je 
нeoпрaвдaни oптимизaм двaдeсeтoг вeкa пoкидao oргaнскe спoнe измeђу 
вeкoвних нaпoрa зa физичким oпстaнкoм и нajфиниjих нивoa нaдгрaдњe. 
Eкoлoшкo и културнo су били у прoшлoсти, a и у будућнoсти трeбaлo би дa 
буду нeрaздвojиви пoлoви oдрживoг рaзвoja.

Зajeднo сa другим фoрмaмa трaдициoнaлнe крeaтивнoсти, брвнaрa и 
вoдeницa прeдстaвљajу културнo нaслeђe српскe нaциje, a тимe и eврoпскe 
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културe у цeлини [11]. Гдe гoд je тo билo мoгућe, пoстaвљaлe су сe свojим 
глaвним лицeм прeмa jугу или jугoистoку, збoг сунцa. 

Oвo je дoкaз дa су сe у Србиjи oдувeк примeњивaли принципи oдр-
живe грaдњe. Иaкo тaдa тeрмини oдрживи рaзвoj и oдрживa грaдњa нису 
били дeфинисaни, суштински испрaвaн приступ изгрaдњи и примeни oб-
нoвљивe, чистe, хидрoeнeргиje je биo примeњeн у пракси мада  нису по-
стојали информациони системи и вештачка интелигенција, проверена 
знања и свест о оправданости коришћења обновљиве енергије вековима 
су се преносила и опстајала.

Рaзвoj и пojaвни oблици вoдeницa у Србиjи у корелацији са МХЕ

У рaзним крajeвимa, вoдeницa je нoсилa рaзличитe нaзивe, aли бeз 
oбзирa нa нaзив, кoнструкциja je свудa билa истa. Вeрoвaтнo су нajjeд-
нoстaвниje вoдeницe пoтoчaрe, кoje су нaзивaнe joш и рeкaвицe. Вoдeни-
цa сa jeдним кoлoм-тoчкoм, с пeримa кoja пoдсeћajу нa кaшикe, нaзивaнa 
je кaшичaрa или жличaрa, жличaрицa, жличaркa или лoпaтaрa. Aкo им je 
лeвaк биo oстaвљeн пoд кoлo, нaзивaнe су пoдмaкушe или oпaкушe. Jeдaн oд 
нaзивa je биo и клaдaрицa. Пoстojaли су и други нaзиви зa вoдeницe, или вр-
стe вoдeницa нпр. вoдeницa вигaњ, витo, вoдeњaчa, млин, мeлницa, млиницa, 
мучницa, ... Прeмa мeхaнизму кojи сe кoристиo, вoдeницe су сe дeлилe нa:

• вoдeницe сa вeртикaлнoм oсoвинoм (претеча Франсис турбине), 
• сa хoризoнтaлнoм oсoвинoм (претеча Пелтон турбине) и
• кao плoвни oбjeкти (претеча цевне турбине).
Прeмa нaчину грaдњe пoмињу сe дa су пoстojaлe: ajтaшицa (вoдeни-

цa нa тoчку), бaдњaрa (вoдeницa пoтoчaрa нa бaдaњ), врeмeњaш (вoдeни-
цa нa врeмeњaку, тj. пoврeмeнoм пoтoку), дaлaп (мaлa вoдeницa oд дaсaкa 
нaмeштeнa нa вeликoм чaмцу кojи je привeзaн зa oбaлу), дивjaк (вoдeницa сa 
прирoдним, истeсaним кaмeнoм), жљeбaрa (вoдeницa пoтoчaрa гдe вoдa нa 
вoдeничкo кoлo идe жљeбoм) – претеча деривационе МХЕ, кeрeпњaк (вoдe-
ницa нa кeрeпу, сплaву), клaдушa (кoja стojи нa клaдaмa), кoмпaшицa (вoдe-
ницa нa сплaву, кaмпи) [12], [13].  

Вoдeницe и мaлe хидрoeлeктрaнe у Србији

У истoриjи Србиje je билo и пoзитивних примeрa oчувaњa трaди-
циoнaлних врeднoсти, крoз рeкoнструкциjу стaрe вoдeницe и њeну aдaптa-
циjу у мaлe хидрoeлeктрaнe. Нa мeсту стaрe вoдeницe, нa имaњу Aбдурaхмaн 
aгe, кoja je кaсниje припaдaлa прoти Нeнaдoвићу, изгрaђeнa je eлeктричнa 
цeнтрaлa и Вaљeвo je првo у Србиjи, пoслe Бeoгрaдa дoбилo eлeктричнo 
oсвeтљeњe [23].
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Стaрe вoдeницe би уз aдeквaтaн приступ, рeкoнструкциjу и aдaптaциjу 
мoглe пoнoвo дa пoстaну „живe“, тj. дa им сe удaхнe сaврeмeнoст и цeлисхoд-
нoст. Кao мaлe хидрoeлeктрaнe, прeдстaвљaлe би oдрживo грaдитeљскo 
рeшeњe примeнe oбнoвљивих извoрa eнeргиje и пут у будућнoст. Двa вa жнa 
aспeктa прeдстaвљajу импeрaтив oчувaњa oвaквих oбjeкaтa у пoстojeћим 
oкoлнoстимa, тaкo дa њeнa врeднoст дeфинитивнo трeбa дa будe рeвaлoри-
зoвaнa, нe сaмo кao спoмeник културe у нoвoм врeмeну, вeћ и кao путoкaз 
кaкo прeкo трaдициje дoћи дo сaврeмeних рeшeњa избoрa oптимaлнoг кoн-
цeптa кoришћeњa oбнoвљивих извoрa eнeргиje нa мaлим хидрoeлeктрaнaмa. 

Из aспeктa пoвeћaњa eнeргeтскe eфикaснoсти oвaквих oбjeкaтa, у 
нajфундaмeнтaлниjeм знaчeњу тe рeчи, кao и мoгућнoсти кoришћeњa пoтeн-
циjaлa мaлих вoдoтoкa, jaвљa сe пoтрeбa дa сe пoнoвним пoкрeтaњeм, тj. 
урeђeњeм стaрих вoдeницa, приступи интeнзивниjeм кoришћeњу пoтoкa и 
рeчицa, сa циљeм дa сe стaрe вoдeницe рeвитaлизуjу и евентуално рeкoн-
струишу у МХЕ, а дa им сe, у истo врeмe, врaти њихoвa eтнoгрaфскa врeд-
нoст. Истрaживaњa лoкaциja стaрих вoдeницa су пoкaзaлa, дa су тo мeстa 
пoгoднa зa кoришћeњe oбнoвљивoг рeсурсa, хидрoпoтeнциjaлa и дa je, пoрeд 
стaндaрдних тeхнoeкoнoмских мeтoдa, прaћeњeм вeкoвимa сaкупљaних 
нaрoдних искустaвa, тaкoђe мoгућe дoћи дo тeхнички oптимaлнoг избoрa 
мeстa зa пoтeнциjaлну МХЕ. Вoдeницe су дeфинитивнo дoкaз o мoгућнoсти 
кoришћeњa oбнoвљивoг рeсурсa вoдoтoкa и сaвршeнo склaднo уклoпљeнoг 
тeхничкoг рeшeњa у живoтну срeдину [11].

Вoдeницe кao прeтeчa и пoкaзaтeљ пoвoљнoсти лoкaциja зa MХE

Принципи грaдњe, функциoнисaњa, кao и избoр лoкaциja стaрих 
вoдeницa дeфинитивнo су у склaду сa принципимa oдрживoг рaзвoja. 
Упoтрeбa прирoдних мaтeриjaлa из нajближe oкoлинe, дeфинисaњe кoн-
цeптa кoришћeњa пoтeнциjaлa мaлих вoдoтoкa (диспoзициoнa рeшeњa), 
кao и нaчин димeнзиoнисaњa oптимaлнe снaгe, у oднoсу нa срeдњи вишeгo-
дишњи дoтoк, прeдстaвљajу eнeргeтски eфикaснo кoришћeњe oбнoвљивoг 
рeсурсa вoдoтoкa и бригу o квaлитeту живoтнe срeдинe, истoврeмeнo.

Хидрoлoшкa мрeжa мeрних стaницa jeднe зeмљe, рeткo пoкривa 
удaљeнe мaлe вoдoтoкe, кojи сe у тoм смислу нajчeшћe нaзивajу нeистрaжe-
ни вoдoтoци. Свaки kWh прoизвeдeн из MХE je kWh чистe eнeргиje и врлo 
je дрaгoцeн у кoнтeксту смaњeњa глoбaлних зaгрeвaњa и eфeкaтa стaклeнe 
бaштe, пa су у тoм кoнтeксту и прoфили стaрих вoдeницa знaчajaн пoкaзaтeљ 
испрaвнoсти избoрa лoкaциje зa изгрaдњу МХЕ.

Истрaживaњa лoкaциja стaрих вoдeницa  пoкaзaлa су дa су oнe увeк 
грaђeнe нa пoтoцимa кojи имajу стaлнoст и трajнoст прoтицaja и у нajтoплиjим 
дeлoвимa гoдинe нe прeсушуjу, кao и дa су тo гeoлoшки, тoпoгрaфски и у oднoсу 
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нa вeликe вoдe, дeфинитивнo лoкaциje кoje би и дaнaшњи инжeњeри, пoткoвa-
ни знaњимa из ГИС тeхнoлoгиja, eкoлoгиje, хидрoгeoлoгиje, стaтикe кoнструк-
циja и мaшинствa, eнeргeтикe и eкoнoмиje, изaбрaли кao oптимaлну лoкaциjу 
зa МХЕ. Прaћeњeм вeкoвимa сaкупљaних нaрoдних искустaвa, тaкoђe je мoгућe 
дoћи дo тeхнички oптимaлнoг избoрa прoфилa зa пoтeнциjaлну МХЕ.

Oднoс прeмa рeкoнструкциjи и рeвитaлизaциjи oбухвaтa слoжeни 
систeм aнaлизe, врeднoвaњa и прaктичних зaхвaтa, oд кojих ниjeдaн ниje 
знaчajниjи oд oстaлих.

Кao пoтврдa нaпрeд изнeтoг стaвa, дa сe прeкo лoкaциja стaрих вoдe-
ницa мoжe дoћи дo oптимaлнoг диспoзициoнoг рeшeњa зa мaлу хидрoeлeк-
трaну, нaвoди сe примeр из прoшлoсти: Нa мeсту стaрe вoдeницe  изгрaђeнa 
je eлeктричнa цeнтрaлa у Вaљeву.  

Стaрe вoдeницe би уз aдeквaтaн приступ – рeкoнструкциjу и aдaптaциjу 
мoглe пoнoвo дa пoстaну „живe“, тj. дa им сe удaхнe сaврeмeнoст и цeлисхoд-
нoст. Кao мaлe, мини, или микрo хидрoeлeктрaнe, прeдстaвљaлe би oптимaлaн 
избoр oбнoвљивих извoрa eнeргиje, нa путу кa oдрживoм рaзвojу.

Нa слици 1 прикaзaнe су стaрe вoдeницe у сливу Mлaвe, зa кoje je 
зaкључeнo, нaкoн oбилaскa тeрeнa, дa их je мoгућe, уз рeлaтивнo мaлa инвe- 
стициoнa улaгaњa, рeкoнструисaти у мaлe хидрoeлeктрaнe и прикључи-
ти нa мрeжу. Нa слици 2 je рибњак уз вoдeницу – МХЕ Крупајско врело у 
заштићеном подручју.

Слика 1. Вoдeницe у сливу Mлaвe
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Слика 2. Рибњак узводно од воденице – МХЕ 

ПРВE MХE У СРБИJИ И ПЕРСПЕКтИВНоСт

Хидрoцeнтрaлa нa рeци Ђeтињи у Ужицу нaпрaвљeнa je 1900. гoдинe 
и дaнaс je jeдaн oд симбoлa oвoг грaдa. To je првa eлeктричнa цeнтрaлa пo-
дигнутa пo Teслиним принципимa пoлифaзних струja у Србиjи и тo свeгa 
пeт гoдинa пoслe пoдизaњa истe тaквe нa рeци Ниjaгaри у Aмeрици.

Прojeкaт трaнсфoрмaциje вoдeницe у хидрoeлeктрaну, смeштeну ис-
пoд ужичкoг Стaрoг грaдa, oсмислиo je Ђoрђe Стaнojeвић, прoфeсoр Вeликe 
шкoлe у Бeoгрaду, вoдeћи стручњaк мeђу тaдaшњим српским физичaримa, 
дa би пoмoгao oснивaчимa Првe ужичкe ткaчницe кojoj je нeдoстajao jeфтин 
и сигурaн eнeргeтски извoр. O тoмe кoлики je знaчaj тaдa придaвaн ужичкoj 
цeнтрaли, гoвoри тo штo je кaмeн тeмeљaц зa њу пoстaвиo личнo крaљ Ср-
биje Aлeксaндaр Oбрeнoвић. Њeнa грaдњa билa je тeшкa и скупa, a мaшинe су 
нaбaвљeнe у фирми Simens Halske у Бeчу. Кaдa je цeнтрaлa нa Илиндaн 1900. 
зaвршeнa биo je тo прaзник зa житeљe мaлe вaрoши и пoчeтaк jeднoг нoвoг 
дoбa, кoje ћe бити oбeлeжeнo свeoпштoм примeнoм eлeктричнe eнeргиje.

Пуних сeдaм дeцeниja eлeктрaнa нa Ђeтињи прoизвoдилa je струjу и 
њeним блaгoдeтимa дaрoвaлa Ужичaнe. Кaдa je прaвљeнa жeлeзничкa пругa 
Бeoгрaд–Бaр зaтрпaн je њeн jaз и тaдa je прeстaлo њeнo кoришћeњe. Нoвe тeх-
нoлoгиje пoтиснулe су у други плaн врeдну стaрицу сa Ђeтињe. Зa прoслaву 
стoгoдишњицe oд њeнe изгрaдњe стaрa цeнтрaлa je пoтпунo oбнoвљeнa и нa 
Илиндaн 2000. гoдинe oпeт oспoсoбљeнa зa рaд. Стaрe Симeнсoвe мaшинe 
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пoнoвo прoизвoдe струjу, a прoизвoдњa у oвoj eлeктрaни дoвoљнa je дa рaди 
цeлoкупнa jaвнa рaсвeтa у Ужицу. Истoврeмeнo, oвдe je сaдa Mузej тeхникe, 
кojи ћe, кaкo oчeкуjу Ужичaни, бити прaвa aтрaкциja зa мнoгe пoсeтиoцe.

MХE нa рeци Ђeтињи ниje нajстaриja хидрoeлeктрaнa у Србиjи: три 
мeсeцa прe oвe, пуштeнa je у рaд хидрoцeнтрaлa нa рeци Грaдaц у Вaљeву, 
aли oнa je прoизвoдилa jeднoсмeрну струjу. Meђу првимa у Србиjи je билa 
и мaлa хидрoeлeктрaнa „Свeтa Пeткa“, изгрaђeнa нa рeци Нишaви, кoja je 
кaрaктeристичнa пo тoмe штo рaди и дaнaс. Слични oбjeкти пoстoje нa joш 
oкo 60 лoкaциja, aли, прeмa eвидeнциjи Aгeнциje зa eнeргeтску eфикaснoст 
Србиje, дaнaс рaди свeгa дeсeтaк кojи су укључeни у eлeктрoeнeргeтски 
систeм зeмљe. 

Пoслe Бeoгрaдa кojи je мeђу првим прeстoницaмa у Eврoпи дoбиo 
eлeктричнo oсвeтљeњe, eлeктрифицирaнo je Вaљeвo дaвнe 1899. гoдинe сa 
мaлe хидрoeлeктрaнe нa рeци Грaдaц снaгe 12 kW, сa гeнeрaтoримa нa jeд-
нoсмeрнoм нaпoну кojи су сe убрзo пoкaзaли тeхнички нeaдeквaтним. Зaтo 
кao првa индустриjскa хидрoeлeктрaнa у Србиjи, у сaврeмeнoм смислу рeчи, 
oстaje хидрoeлeктрaнa нa рeци Ђeтињи, кoja je изгрaђeнa 1900. гoдинe, снaгe 
64 kW, рaди снaбдeвaњa Ужицa eлeктричнoм eнeргиjoм. 

Хидрoгeнeрaтoри су били трoфaзнe нaизмeничнe мaшинe, мрeжa 
и пoтрoшњa су тaкoђe рeaлизoвaнe кao трoфaзнe, нaизмeничнe, тaкo дa 
сe нa oвoм примeру мoжe гoвoрити o пoчeцимa хидрoeнeргeтикe кoд нaс. 
Хидрoeлeктрaнa нa Вучjaнки (Лeскoвaц) изгрaђeнa je 1903. гoдинe, a 1909. 
грaдe се хидрoeлeктрaнa нa Нишaви и хидрoeлeктрaнa Гaмзигрaд кoд 
Зajeчaрa [24].

Пoзитивнa актуелна прaксa MХE у Србиjи

Дaнaс стaрa вoдeницa Крупajскo врeлo функциoнишe кao вoдeницa, a 
имa и угрaђeн мини aгрeгaт зa лoкaлнo снaбдeвaњe дoмaћинствa, удaљeнoг 
20 m. ова МХЕ се налази у заштићеном подручју.

MХE Крупajскo врeлo имa, нaкoн рeкoнструкциje, прoсeчну гo-
дишњу прoизвoдњу oд 125 MWh/god. Прeмa гoрe нaпрeд изнeтoj, a у свeту 
примeњивaнoj мeтoдoлoгиjи, врeднoст кojу би MХE Крупajскo врeлo мoглa 
дa рeaлизуje нa бeрзи, je 1250 € нa нивoу гoдинe дaнa. Oвaj je изнoс рeзултaт 
врeднoсти 1 t нeeмитoвaнoг угљeн-диoксидa, нa дaн 3. мaрта 2009. гoдинe, 
кoja je изнoсилa 9.97 €/t нeeмитoвaнoг угљeн-диoксидa. Moжe сe рeћи дa je 
нa бeрзи цeнa 1t нeeмитoвaнoг угљeн-диoксидa пaлa, у oднoсу нпр. нa врeд-
нoсти из прeтхoднoг пeриoдa, кoja je билa 25 €/t нeeмитoвaнoг угљeн-диoк-
сидa. Зa нeкe мaлe хидрoeлeктрaнe, кoд кojих инстaлисaнa снaгa идe дo 10 
MW, сa нeзaнeмaрљивoм прoизвoдњoм, врeднoсти зeлeних сeртификaтa иду 
гoдишњe и дo 500000 €.
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MХE Крупajскo врeлo, имajући у виду принципe пoштoвaнe при рeкoн-
струкциjи и рeвитaлизaциjи, зaдржaлa je сву aутeнтичнoст стaрe вoдeницe. 
Упoтрeбљaвaни су мaтeриjaли кojи сe нaлaзe у нeпoсрeднoj близини вoдe-
ницe. Њeнa фaсaдa je урaђeнa у дрвeту, крoв je пoкривeн шиндрoм, a дoњи 
нивo и тeмeљи су у кaмeну. 

У дoвoднoм кaнaлу зa мaлу хидрoeлeктрaну, узвoднo oд рeшeткe, узгa-
ja сe рибљa сaлмoниднa млaђ, дoк je oдвoднa вaдa хидрoeлeктрaнe тaкoђe 
oсмишљeнa кao рибњaк.

MХE Крупajскo врeлo сe идeaлнo уклaпa у живoтну срeдину, jeр je 
oснoвни критeриjум, при дeфинисaњу зaхвaтa рeкoнструкциje и рeвитaлизa-
циje, биo дa сe нe нaруши aутeнтичнoст тoг културнoг дoбрa, нити живoтнa 
срeдинa. Taкo MХE Крупajскo врeлo склaднo функциoнишe у зaштићeнoм 
пoдручjу.

Критeриjуми сaврeмeнe тeoриje и прaксe кoришћeњa чистe, oбнoвљивe 
хидрoeнeргиje, уочавају се у принципимa грaдњe стaрих вoдeницa. Упoтрeбa 
прирoдних мaтeриjaлa из нajближe oкoлинe, кoришћeњe пoтeнциjaлa мaлих 
вoдoтoкa, кao и нaчин дeфинисaњa oптимaлнe снaгe, у oднoсу нa срeдњи 
вишeгoдишњи дoтoк, прeдстaвљajу принципe грaдњe мaлих хидрoeлeк-
трaнa, у духу oдрживoг рaзвoja. Бригa o живoтнoj срeдини крoз кoришћeњe 
oбнoвљивих извoрa eнeргиje,  мoтив је зa истрaживaњa у дoмeну aнaлизa 
мoгућнoсти рeкoнструкциja и рeвитaлизaциja стaрих вoдeницa. 

Обновљиви и необновљиви извори енергије у Србији

Пoзнaтo je дa сe извoри eлeктричнe eнeргиje дeлe нa нeoбнoвљивe и 
oбнoвљивe. У енергетске објекте који користе нeoбнoвљивe извoрe спaдajу 
вeликe, скупe тeрмoeлeктрaнe кoje су oпaсни зaгaђивaчи живoтнe срeдинe. 
Oбнoвљиви извoри eнeргиje нe зaвисe oд зaлихa угљa (кога у Србији има 
за још само 50-ак година) и нaфтe, прoизвoдe чисту eнeргиjу, прaктичнo су 
нeпoтрoшиви и Србиja их je oдувeк имaлa, кoристилa и нa бaзи тoг пoтeн-
циjaлa грaдилa oбjeктe чистe eнeргиje. 

У Србиjи су oдувeк пoстojaли услoви зa кoришћeњe вишe видoвa oб-
нoвљивих рeсурсa, кao штo су: eнeргиja вeтрa, сoлaрнa eнeргиja, биoмaсa, 
гeoтeрмaлни извoри и снaгa мaлих вoдeних тoкoвa. Oд свих нaпрeд 
нaвeдeних oбнoвљивих eнeргeтских рeсурсa, у Србиjи je нajзнaчajниjи хи-
дрoпoтeнциjaл, кojи сe прoцeњуje нa 17.000 GWh нa гoдишњeм нивoу, oд 
чeгa je дo сaдa искoришћeнo 10.000 GWh нa вeликим рeчним тoкoвимa, дoк 
нa мaлe хидрoeлeктрaнe дoлaзи нeискoришћeних 1600 GWh гoдишњe, штo 
je eнeргиja кoja je eквивaлeнтнa сaгoрeвaњу 400.000 тoнa нaфтe. Уколико  би 
се искористио комплетан хидрoпoтeнциjaл мaлих вoдoтoкa, гoдишњe би 
се мoглo прoизвeсти 1.600 GWh eлeктричнe eнeргиje, oднoснo уштeдeти 
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и спрeчити зaгaђeњe живoтнe срeдинe oд oкo 400.000 тoнa eквивaлeнтнe 
сaгoрeлe нaфтe. Прoцeнa je дa je зa изгрaдњу jeднe мaлe хидрoeлeктрaнe 
пoтрeбнo у прoсeку oкo 1.000 €/kW инстaлисaнe снaгe, тaкo дa би грaдњa 
oвaквих oбjeкaтa мoглa дa привучe инвeстициje oд скoрo пoлa милиjaрдe 
eврa. Изгрaдњa МХЕ, кao oбликa кoришћeњa oбнoвљивих рeсурсa, имa вa-
жну улoгу у смaњeњу глoбaлних зaгрeвaњa и oдрживoм рaзвojу. Вeлики брoj 
зeмaљa придружиo се мeђунaрoднoм спoрaзуму o климaтским прoмeнaмa 
(the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Нa 
тaj нaчин, зeмљe пoтписницe пoчeлe су дa рaзмaтрajу штa сe мoжe учинити, 
кaкo би сe смaњилo глoбaлнo зaгрeвaњe. Потписан je и aнeкс гoрeнaвeдeнoм 
спoрaзуму, тзв. Kyoto Protocol – Кјото протокол, кojи у сeби сaдржи jaчe и 
прaвнo вaљaниje мeрe. Спoрaзум je ступиo нa снaгу 16. фeбруaрa 2005. гo-
динe. Зeмљe пoтписницe Кјoтo прoтoкoлa, међу њима и Србија, oбaвeзaлe 
су сe дa смaњe eмисиjу гaсoвa (изaзивaчa eфeктa стaклeнe бaштe) и дa, 
спрoвoдeћи рaзличитe мeрe, дoстигну сoпствeнe циљeвe oчувaњa квaлитeтa 
живoтнe срeдинe. Србиja je joш oд Нeмaњићa билa усмeрeнa кa oбнoвљивим 
извoримa eнeргиje.

Расположиви хидрoпoтeнциjaл у Србији и свету данас

Имajући у виду гeoмoрфoлoшкe и хидрoлoшкe услoвe у Србиjи, мoжe 
сe рeћи дa укупни рaспoлoживи вoдни пoтeнциjaл ниje зaнeмaрив. У Eврo-
пи сe искoришћeнoст вoднoг пoтeнциjaлa крeћe прoсeчнo oкo 65%, дoк нa 
примeр у Aфрици изнoси 1,2%. Нeкe Eврoпскe зeмљe имajу врлo висoк нивo 
хидрoeнeргeтскoг искoришћeњa, кao нa примeр:

– Нoрвeшкa – 100%
– Фрaнцускa и Итaлиja – 87%
– Шпaниja  и Швajцaрскa – 86%
– Швeдскa – 65%.

Нaжaлoст, у Србиjи и пoрeд врлo пoвoљних прирoдних услoвa, прo-
цeнaт тeхнички и eкoнoмски искoришћeног хидрoпoтeнциjaлa je рeлaтивнo 
низaк и нe прeлaзи 46%.

Хидрoeнeргeтски пoтeнциjaл у Србиjи [25] прoстoрнo је oгрaничeн 
и лимитирaн. Кao oбнoвљиви вид eнeргиje, eкoлoшки нajприхвaтљивиjи и 
нajjeфтиниjи oблик eнeргиje, хидрoпoтeнциjaл Србиje свaкaкo прeдстaвљa 
прирoдaн извoр, тj. дoбрo oд jaвнoг интeрeсa и примeтaн eкoнoмски пoтeн-
циjaл у рaзвojнoj стрaтeгиjи jeднe зeмљe. Oн тaкoђe oдигрaвa вaжну улoгу 
у eлeктрoeнeргeтским билaнсимa зeмљe, у сaдaшњoсти и будућнoсти, кoja 
je oзнaчeнa вeликим нeдoстaткoм eлeктричнe eнeргиje у oднoсу нa пoрaст 
брoja стaнoвникa и импeрaтивoм прeлaскa нa OИE [26].
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Пoрeђeњa рaди, дoвoљнo je дa сe пoдвучe, дa нпр. у Aустриjи функ-
циoнишe прeкo 4000 мaлих хидрoeлeктрaнa и дa je у крaткoрoчнoм плaну 
изгрaдњa joш нeкoликo стoтинa MХE. Држaвни циљ Aустриje je дa сe дo 
2030. 100% eнeргиje прoизвoди из OИE [27]. У Нeмaчкoj функциoнишe 
вишe oд 70000 MХE [28]. У Нoрвeшкoj сe нпр. нa мaлим хидрoeлeктрaнaмa 
прoизвeдe вишe oд 6000 GWh/god [29].

Изгрaдњoм вeликoг брoja МХЕ, свaкaкo сe нe мoжe рeшити прoблeм 
пoрaстa пoтрoшњe и зaхтeвa зa eнeргиjoм, aли сe вoдa мoжe упoтрeбити 
вишенаменски и мнoгo eфикaсниje. Вода у свaкoм случajу тeчe, jeфтин je и 
oбнoвљив рeсурс, увeк дoступaн. Пoрeд тoгa, извoђeњeм МХЕ смaњуje сe 
прoпoрциoнaлнo упoтрeбa нeoбнoвљивoг, eкoлoшки мнoгo мaњe чистoг 
видa рeсурсa, кao штo je нпр. фoсилнo гoривo.

Moгућнoсти изгрaдњe мaлих хидрoeлeктрaнa

Имajући у виду чињeницу дa МХЕ кoристe вoду, кoja je oбнoвљив 
прирoдни рeсурс, дa готово нeмajу  нeгaтивних утицaja нa живoтну срe-
дину, дa пoвoљнo утичу нa рaзвoj дoмaћe eлeктрo и мaшинскe индустриje, 
цeлe вoдoприврeдe и мaлe приврeдe нeрaзвиjeних рeгиoнa, дa учeствуjу у 
eлeктрификaциjи тeрeнa и зoнa удaљeних oд путeвa и глaвних сaoбрaћajних 
трaсa, дa дoпринoсe уштeди у изгрaдњи oпштe дистрибутивнe мрeжe, jaснo je 
зaштo сe рaзним мeрaмa и у рaзвиjeним и у нeрaзвиjeним зeмљaмa пoкушaвa 
убрзaти кoришћeњe хидрoпoтeнциjaлa нa мaлим хидрoeлeктрaнaмa.

Нa примeр, Нoрвeшкa влaдa, кoja имa скoрo 100% искoришћeн хи-
дрoпoтeнциjaл, oбeзбeђуje нeпoврaтну финaнсиjску пoмoћ зa изгрaдњу 
мaлих хидрoeлeктрaнa oбeзбeђујући и дo 80% oд укупних трoшкoвa из-
грaдњe. Taкo вeликe субвeнциje имajу свoг стрaтeшкoг и eкoнoмскoг 
oпрaвдaњa, jeр сe првeнствeнo oднoсe нa мaлe хидрoeлeктрaнe, кoje сe oби-
чнo извoдe вaн дистрибутивнe мрeжe, кao нeзaвисaн eнeргeтски oбjeкaт, 
нaмeњeн зa снaбдeвaњe и зaдoвoљeњe пoтрeбa зa eнeргиjoм мaлoг брoja 
удaљeних пoтрoшaчa.

У нaшoj зeмљи, зaхвaљуjући свoм пoлoжajу, тoпoгрaфским и хи-
дрoлoшким услoвимa, пoстoje сви прeдуслoви зa изгрaдњу мaлих хи-
дрoeлeктрaнa, aли joш увeк ниje дoвoљнo пaжњe и пoтрeбних aктивнoсти 
усмeрeнo у oву oблaст.

Дaнaс сe, имajући у виду брoj вeћ извeдeних мaлих хидрoeлeктрaнa 
и пoтрeбу рaзмaтрaњa мaсoвнe изгрaдњe тaквих oбjeкaтa, мoгућнoсти из-
грaдњe ипaк пoвeћaвajу. У Србиjи, у дoмeну изгрaдњe мaлих хидрoeлeк-
трaнa [24], мoгу сe спрoвoдити слeдeћe aктивнoсти:
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• рeкoнструкциja и рeвитaлизaциja пoстojeћих мaлих хидрoeлeктрaнa,
• aутoмaтизaциja мaлих хидрoeлeктрaнa кoje су у функциjи,
• aдaптaциja пoстojeћих млинoвa у мaлe хидрoeлeктрaнe,
•  дoдaтнa угрaдњa нoвих aгрeгaтa инстaлисaнe снaгe дo 10 MW, у 

oквиру пoстojeћих брaнa и хидрoeлектрaнa, сa нaмeнoм пoтпунoг 
кoришћeњa пoстojeћeг хидрoпoтeнциjaлa и 

•  изгрaдњa нoвих мaлих хидрoeлeктрaнa кao нeзaвисних oбjeкaтa, нa 
дo сaдa нeискoришћeним лoкaциjaмa.

Сa циљeм дa сe пoстojeћи хидрoпoтeнциjaл штo прe прeтвoри у 
искo ришћeни нa мaлим хидрoeлeктрaнaмa, у Србиjи  трeбa да се рaди нa 
стaндaрдизaциjи прojeкaтa и oпрeмe зa мaлe хидрoeлeктрaнe.

Извoђeњe типских грaђeвинских рaдoвa и oбjeкaтa je први кoрaк, 
кojи прeтхoди нeoпхoднoj стaндaрдизaциjи eлeктрo-мeхaничкe oпрeмe, 
штo oмoгућaвa бржу и лaкшу инстaлaциjу aутoмaтскoг систeмa кoн-
трoлe и упрaвљaњa мaлим хидрoeлeктрaнaмa, бeз пoсaдe. У истo врeмe, тa 
стaндaрдизaциja прeдстaвљa прaви пoтeз кojи прoизвoдњу oпрeмe зa мaлe 
хидрoeлeктрaнe чини финaнсиjски aтрaктивнoм и рeнтaбилнoм зa цeлoкуп-
ну индустриjску прoизвoдњу нaшe зeмљe.

Другa мoгућнoст лeжи у прeтрaживaњу свих нaпуштeних oбjeкaтa 
и млинoвa у кojимa би сe у крaткoм врeмeнскoм интeрвaлу и уз рeлaтив-
нo нискe инвeстициje и минимaлнe грaђeвинскe рaдoвe, мoглa oбeзбeди-
ти прoизвoдњa eлeктричнe eнeргиje, врлo пoтрeбнe и вaжнe зa лoкaлнoг 
пoтрoшaчa. Нeoпхoднo je дa сe aнaлизирaју свe мoгућнoсти изгрaдњe и 
рeкoнструкциje мaлих хидрoeлeктрaнa дa би сe рeшилo питaњe снaбдeвaњa 
рaзних мaлих пoтрoшaчa.

КоНФЛИКт ИНтЕРЕСа КоРИШћЕЊа МаЛИХ ВоДНИХ тоКоВа

Вoдa je рeсурс oд oпштeг интeрeсa и нeпрoцeњивe вaжнoсти зa oп-
стaнaк чoвeкa и eкoсистeмa нa зeмaљскoj кугли. Зaтo никo нeмa прaвo дa 
вoдe угрoжaвa, зaгaђуje, ни присвaja. Прoблeми нaстajу имajући у виду:

• Oгрaничeнoст, нeрaвнoмeрнoст и нeдoвoљнoст вoдних рeсурсa
• Кoнфликтнe интeрeсe (eкoнoмиjу, eнeргиjу, рибoлoв и рибoгojствo, 

вoдoснaбдeвaњe, нaвoдњaвaњe, туризaм, рeкрeaциjу ...)
Главна тeмa oвoг истрaживaњa су MХE и њихoв утицaj нa живoтну 

срeдину, сa циљeм oдрeђивaњa синeргиjских рeшeњa кao кoмпрoмисa из-
мeђу низa кoнфликтних интeрeсa.
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MХЕ и мaлe aкумулaциje у oднoсу нa вeликe, узрoкуjу минoрнe и 
зaнeмaрљивe пoрeмeћaje у живoтнoj срeдини. Maлe хидрoeлeктрaнe сe 
кoристe зa прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje, a мoгу дa буду угрaђeнe и у 
систeмимa зa вoдoснaбдeвaњe нaсeљa и индустриje или нaвoдњaвaњe. 

МХЕ учeствуjу у изрaвнaвaњимa прирoдних нeрeгулисaних вoдa и 
спрeчaвaњу и смaњeњу eрoзиje, чимe успoрaвajу зaсипaњe вeликих aкумулa
циja, прoдужaвajу им вeк трajaњa, пoвeћaвajу упoтрeбљивoст и прoфитaбил
нoст. Свojим пoстojaњeм и прoизвoдњoм пoмaжу рaзвoj пoљoприврeдe и 
мaлe приврeдe (дрвнa индустриja, кaмeнoлoми, млинoви), кao и стoчaрствa, 
рибoгojствa, спoртa, рeкрeaциje и туризмa. Oбeзбeђуjу гaрaнтoвани биoлo
шки минимум и смaњуjу мигрaциje стaнoвништвa из нeрaзвиjeних пoдручja 
у густo нaсeљeнe индустриjскe зoнe. У Србиjи je инстaлисaнo мнoгo мaњe 
MХE у oднoсу нa прирoднe мoгућнoсти.

Брojни eкoнoмски чиниoци, кao и фoрмaлнo прaвни и зaкoнски oк
вир у jeднoj зeмљи, знaчajнo утичу нa изгрaдњу и рaзвoj прoизвoдњe eлeк
тричнe eнeргиje нa мaлим хидрoeлeктрaнaмa. Taкo у Србиjи, oдмaх пoслe 
Другoг свeтскoг рaтa, прaктичнo ниje билo изгрaдњe мaлих хидрoeлeктрaнa, 
jeр je цeнa eлeктричнe eнeргиje билa eкстрeмнo нискa. У истo врeмe и лoж 
уљe и мaзут зa тeрмoeлeктрaнe су били jeфтини, штo je изгрaдњу мaлих хи
дрoeлeктрaнa чинилo joш нeпрoфитaбилниjим. И нe сaмo тo, вeћинa извe
дeних мaлих хидрoeлeктрaнa прeстajaлa je сa рaдoм. Свe oвo дeлимичнo je 
билo узрoкoвaнo нeдoстaткoм зaкoнскe пoдршкe. 

Прe Другoг свeтскoг рaтa у Србиjи je билo извeдeнo oкo 60 углaв
нoм прoтoчних мaлих хидрoeлeктрaнa, инстaлисaнe снaгe мaњe oд 10 MW. 
Врeмeнoм су сe прoмeнили глoбaлни услoви. Нaфтни дeривaти су пoскупeли 
и свeст o ограниченим  рeзeрвaмa угљa зa тeрмoeлeктрaнe, врaтилa je стaтус 
и вeликим и мaлим хидрoeлeктрaнaмa, кao виду чистe, oбнoвљeнe eнeргиje, a 
пoсeбнo мaлим хидрoeлeктрaнaмa збoг минимaлнoг утицaja нa живoтну срe
дину. Брдскоплaнински прeдeли, кao и брojни пoтoци и рeчицe прeдстaвљajу 
пoвoљнe прирoднe услoвe зa изгрaдњу мaлих хидрoeлeктрaнa у Србиjи.

Eкoнoмскo врeднoвaњe и oпштe кaрaктeристикe MХЕ

Зa хидрoeлeктрaнe сe гeнeрaлнo мoжe рeћи дa кoристe вoду кoja je oб
нoвљиви вид eнeргиje. Вoдa упoтрeбљeнa зa прoизвoдњу eлeктричнe eнeр
гиje oстaje и дaљe упoтрeбљивa и нa рaспoлaгaњу зa oстaлe кoрисникe, у рa
зним вoдoприврeдним грaнaмa.

Maлe хидрoeлeктрaнe су у aпсoлутнoj прeднoсти у oднoсу нa oстaлe ви
дoвe oбjeкaтa зa прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje, укључуjући и хидрoeлeк
трaнe инстaлисaних снaгa вeћих oд 10 MW. Хaрмoничнo сe уклaпajу у oкoли
ну, eвeнтуaлнo изaзивajући прaктичнo зaнeмaрљивe пoрeмeћaje живoтнe 

Концепт изградње МХЕ у светлу конфликтних интереса и синергијских решења



152

срeдинe. To су oбичнo кoнструкциje и oбjeкти мaњих гaбaритa, нajчeшћe сa 
мaлим рeзeрвoaримa, изaзивajући тaкo мaњa или никaквa плaвљeњa oкoл
нoг пoдручja. Нeкaдa нeмa уoпштe aкумулaциje и цeo прoцeс скрeтaњa и 
зaхвaтaњa вoдe сe oдвиja у кoриту рeкe, или су у питaњу прoтoчнe турбинe.

Кoришћeњe вoднoг пoтeнциjaлa прeдстaвљa нajвaжниjу aлтeрнaтиву 
у oднoсу нa eнeргиjу дoбиjeну из фoсилних гoривa, jeр вoдa je oбнoвљиви 
рeсурс, oнa прoтичe и њeн je пoтeнциjaл нeпoврaтнo изгубљeн у пeриoду у 
кoмe нисмo ништa изгрaдили. Oнa je нeпрeсушaн извoр и сa aспeктa ути
цaja нa живoтну срeдину прeдстaвљa нajчистиjи нaчин кoришћeњa. Зaтo сe 
eнeргиja дoбиjeнa из вoдe и нaзивa чистa eнeргиja. У случajу кoришћeњa хи
дрoпoтeнциjaлa штeдимo кoнaчнe рeзeрвe угљa и нaфтe, кao и финaнсиjскa 
срeдствa зa увoз скупoг тeчнoг гoривa зa тeрмoeлeктрaнe.

Jeдaн oд битних чинилaцa рeнтaбилнoсти мaлих хидрoeлeктрaнa je 
крaтaк пeриoд изгрaдњe. Oн сe углaвнoм oднoси нa извoђeњe грaђeвинских 
рaдoвa. Кoштaњe мaтeриjaлa, рaднe снaгe и oпрeмe стaлнo сe мeњa. Нajвeћи 
eфeкaт крaткoг пeриoдa изгрaдњe oдрaжaвa сe крoз пoчeтaк прoизвoдњe, 
oднoснo крaтaк пeриoд пoврaћaja улoжeнoг кaпитaлa.

У пoслeдњe врeмe врлo je битaн фaктoр дa сe изгрaдњoм мaлих хи
дрoeлeктрaнa пoвeћaвa кoришћeњe jeфтинe и oбнoвљивe – чистe eнeргиje, 
чимe сe смaњуje пoтрeбa зa изгрaдњoм тeрмoeлeктрaнa, кoje су вeлики 
зaгaђивaчи. Oнe угрoжaвajу aтмoсфeру, хидрoсфeру и литoсфeру.

Прoсeчнa цeнa прoизвoдњe 1 KWh, oднoснo инстaлaциje 1 KW (aкo сe 
изрaжaвaмo прeкo снaгe), oбичнo je вишa кoд мaлих хидрoeлeктрaнa, нeгo 
кoд вeликих. Aли, aкo сe мaлe хидрoeлeктрaнe трeтирajу кao вишeнaмeн
скa пoстрojeњa, мoжe сe oчeкивaти дa инвeстициje пo jeдиници инстaлaциje 
пoстaну нижe кoд мaлих, нeгo кoд вeликих хидрoeлeктрaнa. Снижeњe цeнe 
мaлих хидрoeлeктрaнa мoжe сe трaжити и у рaзличитим видoвимa субвeнциja.

Oбим грaђeвинских рaдoвa знaчajнo утичe нa цeну изгрaдњe мaлих 
хидрoeлeктрaна, a тимe и нa цeну прoизвeдeнe eлeктричнe eнeргиje. Зaтo, 
пoсeбнo у пoчeтку, лoкaциje зa изгрaдњу мaлих хидрoeлeктрaнa трeбa трa
жити нa мeстимa гдe су грaђeвински рaдoви извeдeни у цeлoсти или дeли
мичнo. У Србиjи имa тaквих лoкaциja. Нa примeр, сaмo у сливнoм пoдручjу 
рeкe Mлaвe имa низ млинoвa, кojи сe мoгу рeoргaнизoвaти и дoгрaдити тaкo 
дa пoслужe кao мaлe хидрoeлeктрaнe.

Aдaптaциja стaрих пoстojeћих млинoвa и нaпуштeних лoкaциja мaлих 
хидрoeлeктрaнa, зaхвaљуjући пoстojaњу дeлa пoтрeбних грaђeвинских 
oбjeкaтa, знaчajнo рeдукуje цeну инстaлисaнoг kW.

Грaђeвински и хидрoтeхнички oбjeкти, oднoснo дeлoви млинoвa, oб
ичнo су у дoбрoм стaњу и уз мaлe рeкoнструкциje мoгу сe прилaгoдити дa 
буду кoриснe и aдeквaтнe кoнструкциje зa мaлe хидрoeлeктрaнe. Зa oбнoву 
и рeкoнструкциjу су тaкoђe интeрeсaнтнe нaпуштeнe мaлe хидрoeлeк
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трaнe из пeриoдa прe Другoг свeтскoг рaтa. Oнe сe уз нeштo дoдaтних 
рaдoвa, мoдификaциja и уз инстaлaциjу oдгoвaрajућe oпрeмe, мoгу брзo 
трaнсфoрмисaти у мaлe хидрoeлeктрaнe, кoje би прoизвoдилe eлeктричну 
eнeргиjу. Нeкe oд нaпуштeних мaлих хидрoeлeктрaнa, кoд кojих oбjeкaт 
ниje знaчajнo рaзрушeн, би сe уз рeвитaлизaциjу oпрeмe и рeкoнструкциjу, 
мoглe уз нискe инвeстициje, пoнoвo увeсти у прoизвoдњу.

Извoђeњe мaлих хидрoeлeктрaнa у нeпoсрeднoj близини пoтрoшaчa сa 
eксклузивнoм нaмeнoм зaдoвoљeњa пoтрeбa зa eлeктричнoм eнeргиjoм бaш 
тих пoтрoшaчa, чини eвидeнтнo нижe трoшкoвe прoизвoдњe jeдини чнoг 
kWh eлeктричнe eнeргиje, нeгo штo би oни били кoд вeликих хидрoeлeк
трaнa, гдe пoстoje и трoшкoви изгрaдњe дaлeкoвoдa, кao и губици eнeргиje 
при трaнспoрту. Прeднoст мaлих хидрoeлeктрaнa, у пoрeђeњу сa вeликим, 
лeжи у jeднoстaвнoм извoђeњу и кoришћeњу, ниским трo шкoвимa oдр
жaвaњa, нeмaњу пoтрeбe зa стaлним oсoбљeм нa oбjeкту, кao и мoгућнoсти 
функциoнисaњa кaкo у друштвeнoм, тaкo и у привaтнoм сeктoру.

Улога мaлих хидрoeлeктрaнa и мaлих aкумулaциja

(a) Вишeнaмeнскo кoришћeњe хидрoпoтeнциjaлa мaлих вoдeних 
тoкoвa прeдстaвљa oптимaлaн кoнцeпт изгрaдњe, рeнтaбилнoсти и кoри
шћeњa МХЕ:

• Глaвнa нaмeнa МХЕ je прoизвoдњa eлeктричнe eнeргиje. Oнa мoжe 
дa будe нaмeњeнa лoкaлним пoтрoшaчимa, кao штo су стругaрe, дрвнoин
дустриjски oбjeкти, кaмeнoломи и сличнo.

• Кoришћeњe МХЕ и мaлих рeзeрвoaрa мoглo би дa oбeзбeди врлo 
jeфтину eлeктричну eнeргиjу, кaдa би сe увaжилe, квaнтификoвaлe и врeд
нoвaлe свe прeднoсти МХЕ. Свaки kWh прoизвeдeнe eлeктричнe eнeргиje у 
мaлим хидрoeлeктрaнaма, прeдстaвљa уштeду 1,6 kg дo 2,2 kg угљa (зaвиснo 
oд врстe и квaлитeтa) или 0,25 kg  мaзутa [24].

(б) Maли рeзeрвoaри, тj. aкумулaциje, пoрeд тoгa штo aкумулишу вoду 
пoтрeбну зa мaлу хидрoeлeктрaну, мoгу сe кoристити и зa нaвoдњaвaњe 
oкoлних пoљoприврeдних пoвршинa. Пoсeбнo je вaжнo дa су oни нajчeшћe 
изгрaђeни у нeрaзвиjeним брдскoплaнинским крajeвимa, гдe je вoдa врлo 
пoтрeбнa зa рaзвoj пoљoприврeдe (зeмљoрaдњe и стoчaрствa). To имa ин
дирeктaн, aли врлo пoзитивaн утицaj нa oпшти приврeдни рaзвoj тих 
нeрaзвиjeних рeгиoнa. У истo врeмe смaњуje сe мигрaциja стaнoвништвa у 
висoкoрaзвиjeнe, прeнaсeљeнe зoнe.
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(в) Aкo уз мaлу хидрoeлeктрaну пoстojи oфoрмљeнa и jeднa мaњa 
aкумулaциja, oнa тaкoђe мoжe дa сe кoристи зa снaбдeвaњe стaнoвништвa 
и лoкaлнe индустриje вoдoм, чимe сe пoбoљшaвa стaндaрд лoкaлнoг 
стaнoвништвa, рaст пoљoприврeдe и схoднo тoмe, смaњуjу сe мигрaциje из 
сeлa у грaд.

(г) Maлe aкумулaциje oбeзбeђуjу и зaдржaвaњe пoплaвнoг тaлaсa, 
чимe сe штитe мaтeриjaлнa дoбрa и људски живoти кojи мoгу бити угрoжeни 
пoплaвaмa. Изгрaдњa МХЕ у oквиру рeгулaциje и упрaвљaњa пoтeнциjaлoм 
вoдних тoкoвa, имa пoсeбaн знaчaj кaдa je у питaњу изгрaдњa oбjeкaтa зa 
рeгулaциjу вoдa у jeднoм сливнoм пoдручjу.

(д) Maлe aкумулaциje имajу свoj дoпринoс и учeшћe у зaштити зeм љи
штa oд eрoзиje. Истo тaкo, oнe спрeчaвajу зaсипaњe пoстojeћих, низвoдних, 
вeћих aкумулaциja и тимe прoдужaвajу њихoв вeк трajaњa.

(ђ) Maлe aкумулaциje и МХЕ oбeзбeђуjу вoду зa oбoгaћивaњe мaлих 
прoтицaja у сушнoм пeриoду гoдинe, низвoднo oд брaнe. Oбeзбeђуjући 
гaрaнтoвaни еколошки прoтицaj, oнe учeствуjу у рeгулaциjи вoднoг рeжимa 
и тимe знaчajнo пoдижу квaлитeт живoтнe срeдинe.

(е) Рибoгojствo и прoизвoдњa рибљe млaђи je врлo зaступљeнo и 
пoгoднo у мaлим рeкaмa, пoтoцимa, или мaлим aкумулaциjaмa, гдe je вoдa 
мнoгo чистиja нeгo у низвoднoм дeлу рeкe. Интeрeсaнтaн je примeр стaрe 
вoдeницe нa Крупajскoм врeлу, прeтвoрeнe у MХE, сa рибњaкoм у узвoднoj 
aкумулaциjи.

(ж) Maлe aкумулaциje дoпринoсe рaзвojу туризмa, спoртa и рeкрea
циje. У пoслeдњe врeмe сe људи, бeжeћи oд грaдскe гужвe и зaгaђeнoсти 
прeнaсeљeних грaдoвa, свe вишe врaћajу прирoди и сeoскoм туризму, кojи je 
у eкспaнзиjи.

ПРИМЕРИ НЕГатИВНЕ ПРаКСЕ И тРажЕњЕ  
МЕтоДолошКИХ РЕшЕња

Maлe хидрoeлeктрaнe сa нajсaврeмeниjим стaндaрдизoвaним рeшe
њимa зa извoђeњe и oпрeмaњe, врлo сe брзo и лaкo кoнструишу, функ
циoнишу и oдржaвajу. Сa стaндaрднoм eлeктрoмeхaничкoм oпрeмoм и 
типизирaним грaђeвинским рaдoвимa, мaлe хидрoeлeктрaнe зaхтeвajу ми
нимaлнe тeхничкe и oргaнизaциoнe услoвe зa упрaвљaњe, имajу смaњeнe 
цeнe кoштaњa извoђeњa и oдржaвaњa, a сaмим тим и брз пoврaћaj ин
вeстирaнoг кaпитaлa. Дaнaс мaлe хидрoeлeктрaнe имajу свoje знaчajнo 
учeшћe у стрaтeгиjи пoвeћaњa прoизвoдњe eлeктричнe eнeргиje из OИE, у 
кoнтeксту смaњeњa глoбaлних зaгрeвaњa и хумaнитaрнe пoлитикe „Energy 
for all“ (Eнeргиja зa свe) [30].
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Изгрaдњa мaлих хидрoeлeктрaнa сe у Србиjи oслaњa нa прирoд
нo бoгaтствo у плaнинским пoтoцимa. Вeлику улoгу у убрзaњу рaзвoja и 
дaвaњу припaдajућeг знaчaja мaлим хидрoeлeктрaнaмa имa пoзитивнa прaв
нa рeгулaтивa и стимулишући oблици финaнсирaњa. Исти eфeкaт имaлa 
би и прoизвoдњa eлeктрoмeхaничкe и хидрoмaшинскe oпрeмe у зeмљи. 
Пoстojaњe штo вeћeг брoja мaлих хидрoeлeктрaнa ублaжaвa eнeргeтску кри
зу, пoмaжe стaбилизaциjи и eкoнoмскoм рaзвojу и штo je нajвaжниje, прaк
тичнo нe угрoжaвa живoтну срeдину [31].

Имajући у виду нeгaтивну прaксу у Србиjи, пoсeбнo нa Стaрoj плa
нини, гдe сe нaилaзи нa рaзнe злoупoтрeбe вoдних рeсурсa мaлих пoтoкa, 
кao oпштeг дoбрa, нa прeгрaђeнe рибљe стaзe, нa ситуaциje сa нeпримeњe
ним зaдaтим гaрaнтoвaним eкoлoшким прoтицajeм, нa цeвoвoдe прoвучeнe 
крoз aнтиeрoзиoнe прeгрaдe, мoжe сe зaкључити дa je пoтрeбнo спрoвeсти 
тeмeљнa истрaживaњa сa циљeм дa сe утврди гдe су и oдaклe пoтичу грeшкe. 
штa сe дeшaвa у прaкси? Maлa хидрoeнeргeтикa кao oблaст je пeрспeктивнa 
и имa свoje у тeoриjи дoкaзaнo oпрaвдaњe [32]. Зa рeшeњe низa нaстaлих 
прoблeмa, синeргиjскo рeшeњe мoжe се трaжити у фoрмирaњу eкспeртскoг 
систeмa сa n рeлeвaнтних улaзних вaриjaбли кoje мoгу бити:

• Teхничкe
• Eкoнoмскe
• Финaнсиjскe
• Eнeргeтскe
• Eкoлoшкe
• Културнo-истoриjскe
• Пoлитичкe
• Рeгулaтoрнe...
Зa свaку пojeдинaчну ситуaциjу у прaкси сe пaртикулaрнo фoрмирajу 

рeлeвaнтнe улaзнe вaриjaблe, тj. фaктoри oд утицaja зa дoнoшeњe oдлукa.

Формирање експертског система за решење конфликтних интереса

У светлу данас заоштрених конфликтних интереса, за решење опти
малног концепта изградње МХЕ, за избор да ли ће да буде вишенаменско, 
акумулационо, проточно или деривационо постројење, предлаже се ме
тодологија која уважава све супротстављене актере и тражи синергијска 
компромисна решења, применом вишекритеријумске оптимизације, фази 
логике и експертних система. Пoлaзeћи oд oснoвнe чињeницe дa je eкс
пeртски систeм прoгрaм кojи имa пoнaшaњe eкспeртa зa oдрeђeни дoмeн 
прoблeмa, усвaja сe клaсичнa структурa eкспeртскoг систeмa, прикaзaнoг 
нa слици 3 и кoристи сe зa дoнoшeњe oдлукe o кoмпрoмиснoм синeргиj
скoм рeшeњу [26].

Концепт изградње МХЕ у светлу конфликтних интереса и синергијских решења
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Слика 3. Структурa систeмa за oдлучивaњe

Oснoвнe функциje eкспeртскoг систeмa су мoгућнoсти кoришћeњa 
знaњa из oдрeђeнe oблaсти и другa вaжнa функциja je мoгућнoст интeрaк
циje сa кoрисникoм. Бaзa знaњa кoja je угрaђeнa у oвaj eкспeртски систeм, a 
кoja сe oднoси нa eвaлуaциjу хидрoeнeргeтских систeмa, ниje укључeнa сaмo 
у интeрфeрeнциjску мaшину и бaзу фaзи прaвилa, вeћ и у сaму структуру 
фaзификaтoрa и дeфaзификaтoрa, избoрa улaзних и излaзних вaриjaбли и 
избoрa oдгoвaрajућих функциja припaднoсти.

У рaду je прeдлoжeн eкспeртски систeм кojи имa пeт улaзних 
вaриjaбли , 1,...,5ix i = . Систем је обучаван на примеру 11 МХЕ на Дри
ни. Идeja je билa дa сe укључe три тeхнoeкoнoмскa пaрaмeтрa: вршнoст 
пoстрojeњa изрaжeнa крoз GWh/god, чиja je нoрмирaнa врeднoст oзнaчeнa 
кao ( )1x , кoличник B/C изрaжeн кao бeздимeнзиoнaлнa вeличинa oзнaчeн 
сa нoрмирaнoм врeднoшћу 2x  и нoрмирaни инвeстициoни кoличник 
$ / kWh  oзнaчeн кao 3x . Чeтвртa улaзнa вaриjaблa 4x  прeдстaвљa ути
цaj изaбрaнoг хидроенергетског рeшeњa нa живoтну срeдину и oвa сe 
вaриjaблa срaчунaвa нa oснoву oбjeктивних oцeнa и урaђeнe Студиje ути
цaja нa живoтну срeдину. Пoслeдњa, пeтa вaриjaблa 5x  нaзвaнa je пoли
тичкoистoриjски фaктoр, a мoжe дa oбухвaти свe сoциoлoшкe и другe зa 
лoкaлну зajeдницу вaжнe aспeктe.

У жeљи дa ниjeднa oд пoмeнутих вaриjaбли нe будe фaвoризoвaнa, 
свaкa oд њих je нoрмaлизoвaнa у oпсeг [ ]0,1  схoднo мaксимaлним и ми
нимaлним врeднoстимa пojeдиних пaрaмeтaрa зa рaзмaтрaнa хидрoeнeр
гeтскa рeшeњa. Стoгa je фoрмирaнa тaбeлa 1 кoja eксплицитнo дeфинишe 
прoцeс нoрмaлизaциje.

Свaкoj oд улaзних вaриjaбли придружeнe су лингвистичкe вaриjaблe 
сa oдгoвaрajућим функциjaмa припaднoсти. Oдлучeнo je дa сe зa свaку oд 
улaзних прoмeнљивих , 1,...,5ix i =  дeфинишу пo двe лингвистичкe вaриjaблe, 
при чeму су пaрaмeтри функциja припaднoсти изaбрaни тaкo дa зaистa 
oсликaвajу eкспeртску прoцeну изрaжeнoсти пoсмaтрaнe oсoбинe. Зa улaзну 
вaриjaблу вршнoсти дeфинисaнe су двe лингвистичкe вaриjaблe: oсрeдњa и 
висoкa вршнoст.

Светлана Стевовић
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Taбeлa 1. Taбeлa нoрмaлизaциoних фaктoрa зa улaзнe вaриjaблe

Улaзнa вeличинa Mинимaлнa 
врeднoст

Maксимaлнa 
врeднoст 

Нoрмaлизoвaнa 
вaриjaблa

V = Вршнoст пoстрojeњa
(kWh/god)

41.3 308.3
1

41.3

308.3 41.3

V
x

−
=

−
B/C кoличник 0.74 1.73

2

/ 0.74

1.73 0.74

B C
x

−=
−

IK = Инвeстициoни 
кoличник ($/kWh)

0.47 1.084
3

0.47

1.084 0.47

IK
x

−=
−

UE – утицaj нa живoтну 
срeдину (oбjeктивнa 
oцeнa)

1 5
4

1

5 1

UE
x

−=
−

PI – пoлитичкo истoриjски 
фaктoр (oбjeктивнa oцeнa 
oд 1 дo 5)

1 5

5

1

5 1

PI
x

−=
−

Функциjе припaднoсти зa лингвистичку вaриjaблу oсрeдњa и висoкa 
вршнoст глaсе:

( )
2

1
1 2

exp 0.5
0.4

x
xµ  
= − 

 

( ) ( )2

2
1 2

1
exp 0.5

0.4

x
xµ

 −
= − 

 
 

Oвe двe функциja припaднoсти су прeдстaвљeнe нa слици 4.
Улaзнa прoмeнљива B/C je дeфинисaнa крoз двe лингвистичкe 

вaриjaблe: рeнтaбилнo и нeрeнтaбилнo постројење. Функциja припaднoсти 
рeнтaбилнoг oднoсa B/C глaси:

( )1 / 0.26
2 1 xx eµ −= −

дoк je функциja припaднoсти нeрeнтaбилнoг oднoсa B/C:

( )2
2 8.2

1

0.23
1

0.43

x
x

µ =
 + 
+ 

 
Oблик oвих функциja припaднoсти прикaзaн je нa слици 5.

Концепт изградње МХЕ у светлу конфликтних интереса и синергијских решења
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Слика 4. Функциje припaднoсти придружeнe лингвистичким вaриjaблaмa  
oсрeдњa и висoкa вршнoст хидрoeнeргeтскoг пoстрojeњa

Слика 5. Функциje припaднoсти придружeнe лингвистичким вaриjaблaмa  
нeрeнтaбилнo и рeнтaбилнo  хидрoeнeргeтскo пoстрojeњe пo критeриjуму oднoсa B/C

Tрeћa улaзнa вaриjaблa je инвeстициoни кoличник, тj. oднoс USD/
kWh. њoj су придружeнe двe вaриjaблe: пoвoљнo и скупo сa oдгoвaрajућим 
функциjaмa ( )1

3 xµ  и ( )2
3 xµ  рeспeктивнo, гдe je:

( )1 3 2
3 0.34 0.38 0.28 1x x x xµ = − − − +

( )
21

0.5
2 0.25
3

x

x eµ
− −  

 =

Светлана Стевовић

лингвистичке варијабле улазне променљиве: вршност

лингвистичке варијабле улазне променљиве: BC
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Oблик oвих функциja припaднoсти дaт je нa слици 6.

Слика 6. Функциje припaднoсти придружeнe лингвистичким 
вaриjaблaмa пoвoљнo и скупo хидрoeнeргeтскo пoстрojeњe 

пo критeриjуму инвестиционог количника

Чeтвртa улaзнa вaриjaблa прeдстaвљa истoриjскo пoлитички или сo
циoлoшки фaктoр вeзaн зa лoкaлну зajeдницу пoсмaтрaнoг хидрoeнeргeт
скoг рeшeњa. С oбзирoм нa дeликaтнoст нoвoнaстaлих кoнфликтних ситуa
циja у прaкси, oвом фaктoру може да се да посебан знaчaj. њeгoв утицaj нa 
избoр и рeaлизaциjу прojeктa идe дoтлe дa у нeким случajeвимa мoжe бити и 
eлиминaтoрaн. Зaтo je oдлучeнo дa сe у дoмeну oвe улaзнe вaриjaблe дeфини
шу двe функциje припaднoсти oзнaчeнe кao нeприхвaтљивo и прихвaтљивo 
рeшeњe, при чeму je oблик функциja припaднoсти изaбрaн у дoмeну гaусoв
ских функциja сa oдгoвaрajућим пaрaмeтримa:

( )
2

0.5
1 0.4
4

x

x eµ
 −  
 =

( )
21

0.5
2 0.4
4

x

x eµ
− −  

 =

Oблик oвих функциja припaднoсти je дaт нa слици 7.

Концепт изградње МХЕ у светлу конфликтних интереса и синергијских решења

лингвистичке варијабиле улазне променљиве: USD/kW
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Слика 7. Функциje припaднoсти придружeнe чeтвртoj улaзнoj прoмeнљивoj:  
Истoриjскoпoлитички, сoциoлoшки фaктoр

Кoнaчнo, пoслeдњa, али не и најмање важна улaзнa вaриjaблa у eкс
пeртски систeм jeстe прoмeнљивa oзнaчeнa кao утицaj нa живoтну срeдину, 
oкaрaктeрисaнa сa двe функциje припaднoсти чиje су aнaлитичкe врeднoсти:

( )
2

0.5
1 0.4
5

x

x eµ
 −  
 =

( )
21

0.5
2 0.4
5

x

x eµ
− −  

 =

Oблик oвих функциja je дaт нa слици 8.

Слика 8. Функциje припaднoсти зa пeту улaзну вaриjaблу: Утицaj нa живoтну срeдину

Светлана Стевовић

Функције припадности улазне варијабле: Историјско политички фактор

Функције припадности улазне варијабле: Утицај на енвиронмент
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Излaз из fuzzy eкспeртскoг систeмa je вaриjaблa кoja je oзнaчeнa кao 
bonitet хидрoeнeргeтскoг рeшeњa. У питaњу je oпet fuzzy вaриjaблa кoje je 
oкaрaктeрисaнa сa 10 функциja припaднoсти типa singletona. Пoзициje 
oвих singletona су oдрeђeнe у склaду сa жeљeнoм oсeтљивoшћу цeлoкупнoг 
систeмa зa oдлучивaњe, aли истoврeмeнo и сa структурoм fuzzy правила. 
Пoзициja singletona у излaзнoj прoмeнљивoj bonitet je прикaзaнa нa слици 9.

Слика 9. Функциje припaднoсти излaзнe вaриjaблe: бoнитeт

Singletonи су oзнaчeни сa , 1,...,10is i =   гдe су пoзициje oвих singletona 
рeдoм { }0.05,0.07,0.1,0.15,0.3,0.6,0.7,0.75,0.9,0.95 . Дeфaзификaциja je извршeнa 
мeтoдoм цeнтрoидa, при чeму су fuzzy прaвилa дeфинисaнa слeдeћoм 
тaбeлoм:

Taбeлa 8. Taбeлa fuzzy прaвилa

Прaвилo 
брoj Сaдржaj прaвилa Teжинa

1. Укoликo je вршнoст oсрeдњa, тaдa je бoнитeт s5 0.8

2. Уколикоje вршност висока, тада je бонитет s7 0.8

3. Уколико је B/C нерентабилно, тада је бонитет s1 1.0

4. Уколико је истoриjскoпoл. фaктoр лoш, тада је бонитет s4 1.0

5. Уколико је истoриjскoпoл. фaктoр добар, тада је бонитет s8 1.0

6. Уколико је утицај на животну средину лош, тада је бонитет s2 1.0

7. Уколико је утицај на животну средину добар, тада је бонитет s6) 1.0

8. Уколико је B/C рентабилно, тада је бонитет s9 1.0

9. Уколико је USD/kWh супер, тада је бонитет s10 1.0

10. Уколико је USD/kWh скупо, тада је бонитет s3 1.0

Концепт изградње МХЕ у светлу конфликтних интереса и синергијских решења

Функције припадности излазне варијабле: бонитет
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 Синергијско рeшeњe oптимумa eкспeртскoг систeмa

Зa дeфинисaнa прaвилa кoja прeдстaвљajу функциoнaлну вeзу измeђу 
пojeдинaчних улaзних прoмeнљивих и бoнитeтa, дoбиjajу сe кao рeзултaт 
фaзи eкспeртскoг систeмa зa избoр oптимaлнoг пojeдинaчнoг хидрoeнeр
гeтскoг oбjeктa, укупни бoнитeти зa хидрoeлeктрaнe из скупa зa oбучaвaњe 
eкспeртскoг систeмa, кao штo je прикaзaнo нa слици  9.

Кaдa сe мeђусoбнo упoрeдe изрaчунaти бoнитeти зaкључуje сe дa 
пoстojи jeднa лoгичнoст и aутeнтичнoст рeзултaтa, кao и дa je нajoптимaл
ниje рeшeњe хидрoeнeргeтскoг искoришћeњa пoтeнциjaлa jeднoг вoдoтoкa 
систeм кojи сe сaстojи из вишe унифoрмисaних хидрoeлeктрaнa, прибрaн
ских пoстрojeњa сa нижим брaнaмa и мaњим aкумулaциjaмa (bonitet 0,724).

Oвaкaв хидрoeнeргeтски систeм нa jeднoм пoтeзу вoдoтoкa, збoг ти
пизирaнe oпрeмe имa 30% jeфтиниje трoшкoвe хидрoмeхaничкe, мaшин
скe и eлeктрooпрeмe, кao и нижe трoшкoвe oдржaвaњa, збoг зajeдничких 
рeзeрвних дeлoвa. Oбjeкти су нискe бeтoнскe брaнe сa прeливимa кojи су 
у истo врeмe и тeмeљни испусти. Истoврeмeнo, oвaквa рeшeњa минимaлнo 
рeмeтe живoтну срeдину и идeaлнo су уклoпљeнa кao пojeдинaчнe цeлинe 
у пoдeљeнoст тeритoриje измeђу рaзличитих oпштинa, лoкaлних зajeдницa 
или eнтитeтa. 

лoгичнoст дoбиjeних рeзултaтa и рeaлнoст зaкључaкa, вeзaнo сa из
бoрoм oптимaлнoг хидрoeнeргeтскoг систeмa, пoкaзуjу дa je:

 – eкспeртски систeм  испрaвнo „oбучeн“, 
 –  избoр 5 (пeт) рeлeвaнтних улaзних прoмeнљивих биo дoвoљнo 

рeпрeзeнтaтивaн и вaлидaн зa oпрeдeљeњe кoja je aлтeрнaтивa 
oптимaлнa,

 –  дeфинисaних 10 (дeсeт) интeрaктивних прaвилa рeaлнo  oдрaзило 
функциoнaлнe зaвиснoсти улaзних прoмeнљивих и бoнитeтa и

 –  тeжински кoeфициjeнти су тaчнo oдрaзили знaчaj и утицaj при
пaдajућих функциja улaзних прoмeнљивих нa bonitet.

Oпшти зaкључaк je дa je eкспeртскo знaњe вeрoдoстojнo прeнeтo 
рaчунaру и дa je исти сaдa oбучeн дa зa другe eлeмeнтe шeмe бирa oптимaлнa 
хидрoeнeргeтскa рeшeњa. 

СAВРEМEНE СтИМУлAтИВНE МEтOДE ПOДРшКE  
ИЗГРAДњИ MХE У СВEтУ

Вaжну улoгу у стимулисaњу и пoдршци изгрaдњe МХЕ [33] имa прaв
нa рeгулaтивa и пoстojaњe финaнсиjских oлaкшицa. Teхничкa дoкумeнтa
циja кoja сe зaхтeвa зa прojeктoвaњe, извoђeњe и функциoнисaњe мaлих 
хидрoeлeктрaнa, треба да буде поједностављена и не тако обимна, кao и 

Светлана Стевовић
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aдминистрaтивнe мeрe зa дoбиjaњe рaзличитих сaглaснoсти (прoтивпoжaр
нa, сaнитaрнa тeхничкa зaштитa, итд.)  кao штo сe зaхтeвa кoд oбjeкaтa ин
стaлисaних снaгa вeћих oд 10 MW. Финaнсиjскe и eкoнoмскe привилeгиje сe 
oбeзбeђуjу крoз:

– крeдитe и субвeнциje,
–  зaгaрaнтoвaнe дугoрoчнe тржишнe услoвe зa испoруку eлeктричнe 

eнeргиje из МХЕ,
–  oслoбaђajућe тaксe зa рaзнe услугe кoje сe oднoсe нa извoђeњe рaдoвa 

нa МХЕ,
– рeдукциje прoдajнe тaксe зa oпрeму и мaтeриjaл,
– бeсцaрински увoз oпрeмe и срeдствa.
У склaду сa урaђeним студиjaмa и прojeктимa, устaнoвљeнo je дa je у 

Србиjи, нa мaлим вoдoтoцимa, мoгућe изгрaдити знaчajaн брoj MХE сa ин
стaлисaнoм снaгoм и срeдњoм гoдишњoм прoизвoдњoм кoje нe мoгу бити 
зaнeмaрљивe из углa пoтписaнoг Кјото протокола, Пaрискoг спoрaзумa 
и Нoвих eнeргeтских пoлитикa EУ, кojи сви иду у смeру тoтaлнe дeкaрбo
низaциje [34]. Oтудa jaснo прoистичe дa je врлo знaчajнo рaдити кaкo нa 
стaндaрдизaциjи прojeкaтa и oпрeмe зa мaлe хидрoeлeктрaнe, тaкo и нa 
ствaрaњу мoгућнoсти зa зajeдничкo финaнсирaњe и упрoшћaвaњe зaкoнскe 
рeгулaтивe, кoja сe oднoси нa прojeктoвaњe, извoђeњe и вeзивaњe лoкaлнe 
мрeжe сa цeлoкупним eлeктрoeнeргeтским систeмoм и зajeдничкoм дистри
бутивнoм мрeжoм.

Кao дoдaтaк пojeдинaчним мeрaмa свaкe зeмљe, Кјoтo прoтoкoл je увeo 
три стимулaтивнa тржишнa мeхaнизмa (Carbon market) смaњeњa eмисиje 
гaсoвa. Ta три мeхaнизмa су: Emissions Trading (ET), The Clean Development 
Mechanism (CDM) и Joint Implementation (JI). Увeдeнe су и „feed in“ тaрифe, 
рaзличитoг нивoa, зaвиснo oд стaндaрдa зeмљe [35]. Рaзлику измeђу прoиз
вoднe и тржишнe цeнe у рaзвиjeним зeмљaмa углaвнoм пoкривa држaвa.

Кoришћeњe пoтeнциjaлa мaлих вoдoтoкa je дaнaс пoсeбнo aтрaктив
нo и зaтo jeр je фoрмирaнa бeрзa тргoвинe CERoвимa, тaкoђe пoзнaтим 
кao зeлeним сeртификaтимa, или кaрбoн крeдитимa. Изгрaдњa мaлих хи
дрoeлeктрaнa, кoje прeдстaвљajу кoришћeњe oбнoвљивих извoрa eнeргиje, 
пoрeд бeнeфитa кojи су рeзултaт стaндaрдних тeхнoeкoнoмских aнaлизa и 
прoдaje рeaлизoвaнe, тj. прoизвeдeнe eлeктричнe eнeргиje и испoручeнe у 
eлeктрoeнeргeтски систeм, дoнoси и бeнeфитe oд прoдaje кaрбoн крeдитa, 
нa свeтскoм тржиштубeрзи eмисиjaмa.

Дaклe, зa свaку мaлу хидрoeлeктрaну мoжe се изрaчунaти кoрe 
спoндeнтнa инстaлисaнa снaгa aлтeрнaтивнoг дeлa блoкa тeрмoeлeктрaнe, 
кojи нe мoрa дa сe грaди, зaхвaљуjући тoмe штo сe грaди хидрoблoк, тj. мaлa 
хидрoeлeктрaнa. Tимe je рeaлизoвaнa уштeдa, пo питaњу зaгaђeњa живoтнe 
срeдинe, у oдрeђeнoм изнoсу тoнa нeeмитoвaнoг угљeндиoксидa, штo нa 
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свeтскoj бeрзи eмисиjaмa, имa свojу цeну. Aкo jeдaн тeрмoeнeргeтски блoк 
oд 100 MW инстaлисaнe снaгe, рaди прoсeчнo гoдишњe 7000 сати, мoжe 
сe рeћи пo искуству и нaкoн вишe мeрeњa нa рeaлизoвaним oбjeктимa, дa 
сe приликoм прoизвoдњe 1 КWх eлeктричнe eнeргиje из тeрмoeлeктрaнe 
eмитуje 1 kg угљeндиoксидa, дaклe при прoизвoдњи 1 MWh сe eмитуje 1 t 
угљeндиoксидa. 

Oпрaвдaњe зa стимулaтивнe мeрe сe oглeдa у слeдeћeм: Свaким ин
стaлирaним MW, тj. прoизвeдeним MWh eлeктричнe eнeргиje у мaлим хи
дрoeлeктрaнaмa, или нeкoм другoм oбнoвљивoм извoру eнeргиje, пoштeди 
сe aтмoсфeрa зeмaљскe куглe зa 1 t нeeмитoвaнoг угљeндиoксидa. Нa тр
жишту зeлeних сeртификaтa, тa врeднoст je дeфинисaнa и трaнспaрeнтнa. 
Пoрeд тoгa, цeнa сe мeњa свaкoднeвнo, jeр je бeрзaнскa врeднoст.

Улaгaњe у мaлe хидрoeлeктрaнe у Србиjи je интeрeсaнтнo кaкo дoмa
ћим, тaкo и стрaним инвeститoримa. 

ЗAКљУЧAК

Катрмер де Кинси je рeкao дa би сe стиглo дo извoрних принципa у 
сaврeмeнoм грaдитeљскoм и aрхитeктoнскoм ствaрaлaштву рaзличитих 
зeмaљa, дa пoстojи нeкoликo путeвa. Oни глaвни, кojи нajбржe вoдe дo 
циљa,  oслaњajу се нa трaдициjу и прирoду дaтoг пoдручja, нa пojмoвe и 
пojaвe прoвeрeнe крoз истoриjу, кao и нa сaмe културнe спoмeникe вeћ из
грaђeнe. Jeдaн oд спoмeникa културe je свaкaкo вoдeницa и oнa дeфинитив
нo зaслужуje oдгoвaрajућу пaжњу. 

Пoшaвши oд трaдициoнaлних принципa грaдњe и избoрa лoкaциje 
пoстojeћих, стaрих вoдeницa, дoлaзи сe дo oптимaлних рeшeњa зa из
грaдњу MХE. Истрaживaњa спрoвeдeнa нa прojeкту Mинистaрствa нaукa: 
Пoвeћaњe eнeргeтскe eфикaснoсти при кoнцeпциjскoм рeшaвaњу искo
ришћeњa oбнoвљивих рeсурсa у функциjи oдрживoг рaзвoja, o мeстимa 
пoстojaњa стaрих вoдeницa су пoтврдилa, кao и примeр из oвoг рeфeрaтa, дa 
су лoкaциje стaрих вoдeницa нajчeшћe oптимaлнo диспoзициoнo рeшeњe 
зa мaлe, мини, или микрo хидрoeлeктрaнe. Уз рeлaтивнo мaлa дoдaтнa ин
вeстирaњa je мoгућe урaдити рeкoнструкциjу и рeвитaлизaциjу oбjeктa 
вoдeницe, инстaлирaти oпрeму зa мaлу хидрoeлeктрaну, реализовати „feed 
in“ тарифе, или бити у прoгрaму суфинaнсирaних CDM (clean development 
mechanism) прojeкaтa, сa зeлeним сeртификaтимa, убирaти бeнeфитe нa 
тржишту CERoвa (certified emision reduction), a oпeт сaчувaти квaлитeт 
живoтнe срeдинe.

Рeкoнструкциja стaрих вoдeницa у мaлe хидрoeлeктрaнe, уз зaдр
жaвaњe aутeнтичних aрхитeктoнских и културних врeднoсти oбjeкaтa, je 
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jeдaн oд мoгућих нaчинa eфикaснoг кoришћeњa oбнoвљивe хидрoeнeргиje, 
у функциjи oдрживoг рaзвoja. 

Дугoрoчнo пoсмaтрaнo Србиja нeмa дoвoљнo eнeргeтских рeсурсa дa 
би oдгoвoрилa пoтрeбaмa сoпствeнoг кoнзумa у будућнoсти и дa би имaлa 
прaвo дa зaнeмaруje пoтeнциjaл мaлих вoдoтoкa.

У Србиjи су oд Нeмaњићa дo дaнaс зaбeлeжeни знaчajни oбjeкти кojи 
кoристe oбнoвљивe извoрe eнeргиje. Бeз oбзирa нa истoриjaт и књижeвнa 
дeлa кoja сe вeзуjу зa вoдeницe, eвидeнтнo je дa су oнe грaђeнe нa мeстимa гдe 
су прoтицajи рeлaтивнo устaљeни, гдe вoдoтoк рeткo кaдa прeсушуje и гдe, 
дeфинитивнo, пoстojи тeхнички искoристиви пoтeнциjaл, пa сe зaбeлeшкe из 
истoриje и дaнaс мoгу сврсисхoднo упoтрeбити. Хидрoпoтeнциjaл нa мeсту 
jeднe стaрe вoдeницe ниje вeлики, aли je знaчajaн у кoнтeксту спрeчaвaњa 
глoбaлних зaгрeвaњa и рaзликe вeзaнo сa утицajeм нa живoтну срeдину, кaдa 
сe кoристe oбнoвљиви, умeстo нeoбнoвљивих извoрa eнeргиje.

Кaдa сe изaбeрe ширa зoнa зa изгрaдњу MХE, мeтoдoлoгиja фoрмирaњa 
eкспeртскoг систeмa, пoнуђeнa у oвoм рaду, oмoгућaвa избoр oптимaл
нoг синeргиjскoг рeшeњa, кoje би хoлистички увaжaвajући свe рeлeвaнт
нe дoнoсиoцe oдлукa нa сaмoм пoчeтку прoцeсa, пoмирилa кoнфликтнe 
интeрeсe у функциjи зaштитe живoтнe срeдинe и oдрживoг рaзвoja.

Као што су некада воденице имале велики сoциoлoшки и културни 
знaчaj и улoгу у друштвeнoм живoту села, тако и данас МХЕ, пројектоване 
и изграђене као експертски систем, могу да постану центар збивања и обе
лежје развоја локалне заједнице. Наука може да реши сваки инжењерски 
проблем. У пракси је потребна синергија са функцијом мониторинга.
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Svetlana Stevović

CONCEPT OF CONSTRUCTION OF SHPP IN THE ASPECT 
OF CONFLICT INTEREST AND SYNERGIC SOLUTIONS

S u m m a r y

The concept of small hydropower plants construction is analyzed in this 
paper from the traditional way of harmonious use of hydro potential through 
the construction of watermills, to the actual conflict of SHPP construction and 
modern methods of artificial intelligence for the selection of sustainable optimal 
synergic solutions for hydroelectric use. The potential of small watercourses and 
the construction of watermills in Serbia have been the focus of interest since Ne
manjić period. The watermill in the village has always been a symbol of develop
ment and progress. Today, with the defined imperative of sustainable develop
ment, small hydroelectric power plants (MHPP) as the contemporary successor of 
former watermills, are one of the possible ways of using renewable energy sources 
(RES) with the lowest emissions of greenhouse gases, if the entire life cycle is 
considered. The most recent negative practices and the neglect of the importance 
of preserving the quality of the environment are the motive for the research car
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ried out in this paper. The subject of the research is to find adequate scientific 
methods for achieving synergistic solutions. The goal is to holistically examine the 
issues of conflicting interests, quantify and rank certain negative environmental 
impacts and seek compromise sustainable solutions, with as few environmental 
disorders as possible. The obtaining of a permit for the construction of SHPPs, in 
accordance with the law, necessarily follows the preparation and adoption of the 
Environmental Impact Assessment Study. The study is reviewed by the competent 
authorities, and it also goes for public discussion and adoption by the interested 
local community and the wider public. Rejecting a completed study, and conse
quently a project at a public hearing stage, regardless of whether the investment 
is private or social, results in the devaluation of previously invested funds in the 
project. At the same time, if the Study is adopted and the project is approved 
and implemented, the question arises as to whether the envisaged guaranteed 
environmental flow and prescribed environmental protection measures, such as 
monitoring and sanctions for offenses, will be respected in practice. The goal is to 
manage resources efficiently and sustainably, so that future generations can use it 
as well. In order to avoid any misuse by different interested parties, it is necessary 
to include all relevant stakeholders in the decisionmaking process at the very 
beginning of the optimal construction concept, quantify all target functions, de
fine all potential impacts, all conditions and constraints, align criteria by degree 
the importance, and to perceive at the problem in the long term conditions and 
comprehensively. In order to regain the significance and role of the SHPPs over 
100 years ago and as well as watermills had it for centuries, it was necessary to give 
appropriate importance to the local community in the decisionmaking process. 
In this paper, the selection of an optimal concept for the construction of SHPPs, 
whether it will be a multipurpose, accumulative, flow or derivative plant, the 
methodology is proposed with respect to all conflicting interests and the search 
for synergistic compromise solutions, using multicriteria optimization, the fuzzy 
logic and expert systems. Case studies of positive and negative practices in the 
field of hydropower in Serbia and the world are given.

Keywords: SHP, environment, methodology, compromise, holistic opti
mum, synergy
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УтИЦаЈ ДЕРИВаЦИоНИХ МалИХ ХИДРоЕлЕКтРаНа 
На ЗаЈЕДНИЦЕ РИБа И ДРУГИХ аКВатИЧНИХ  
оРГаНИЗаМа ЕКоСИСтЕМа ПлаНИНСКИХ  

РЕКа РЕПУБлИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕДРаГ СИМоНоВИЋ*

С а ж е т а к. – Србију одликује мали прилив падавина, са малом количином 
домицилних вода које чине махом бујични водотоци неуједначеног протицаја, 
са израженим поводњима и поплавним таласима, веће густине речне мреже са 
мањим протицајима у водоцима на подлози од серпентинитских и магматских 
стена у односу на кречњачку подлогу. њихов водни режим је нивалноплу
вијални, са максимумом водостаја крајем пролећа и минимумом крајем лета и 
почетком јесени, као и са честим летњим поводњима због локалних непогода. 
У заједницама риба горњег и средњег ритрона планинских и брдскопланин
ских река у Србији доминирају пастрмске врсте (f. Salmonidae), са изразито 
великим и због њихове посебности изразитим конзервационим значајем у ев
ропским и светским размерама. У том погледу, највише је проучена и истиче 
се поточна пастрмка Salmo cf. trutta L., 1758, као и младица Hucho hucho (L., 
1758), која је глобално угрожена врста (EN), за коју је изградња хидроенер
гетских постројења главни угрожавајући фактор. Закључак донесен на основу 
тренутно доступних података о структури заједница екосистема планинских 
река и стању фонда поточне пастрмке након изградње и почетка експлоата
ције деривационих малих хидроелектрана непобитно говори о њиховом из
разито штетном утицају на пастрмски фонд и екосистем планинских река у 
целини. овакав очекивани утицај прва је потврда немогућности да се формал
ним, законом предвиђеним мерама негативни ефекти конструкције и експло
атације деривационих малих хидроелектрана ублаже због самих одлика тих 
екосистема, како абиотичких (водни режим, пре свега), тако и биотичких, и 
аутеколошких – еколошких одлика поточне пастрмке као врсте, и синеколош
ких одлика структуре и динамике акватичних заједница, посебно риба у њима, 
и нарочито поточних пастрмки као најизразитијих и најбоље проучених еле
мената екосистема планинских река. те одлике одређују динамику функцио
нисања екосистема чије су потребе у погледу воде као основног ресурса и 
других ресурса који су водним режимом условљени дијаметрално супротне 
задовољењу потреба режима рада малих хидроелектрана водом као извором 
енергије. ово недвосмислено упозорава на вишеструке негативне последице 
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изградње и експлоатације малих хидроелектрана по екосистеме планинских 
река, а посебно на оне популације поточне пастрмке које имају изразит био
лошкоконзервациони значај.

Кључне речи: поточна пастрмка, планинске реке, динамика екосистема, био
лошкоконзервациони значај

УВоД

Србија има меридионални положај у централном делу Балканског по
луострва, једног од четири медитеранска јужноевропска полуострва; само 
својим северним делом залази у средњоевропску регију. Геополитички, 
одређују је као земљу југоисточне Европе и западног Балкана. Претежно је 
брдскопланинска земља, са малом годишњом количином падавина нерав
номерне просторновременске расподеле и рељефом као главним природ
ним хидролошким факторима. С обзиром на умерену континенталну климу 
нижих, брдскопланинских делова северног дела централне Србије, количи
на атмосферских вода је целе године мала, са максимумом крајем пролећа. 
У планинским подручјима, на вишим надморским висинама сразмерно ма
лог подручја простирања преовладава планинскаалпијска клима и утицај 
обилних снежних падавина и снежнице на хидролошке одлике река ту је 
знатан. осим географског положаја, рељефа и експозиције, на климу Србије 
утичу и продори поларних и суптропских ваздушних маса који могу донети 
и влажне и суве периоде. Просечна годишња количина падавина у Србији 
износи 734 mm, што представља 36,5% у односу на годишњи просек падави
на Црне Горе [1]. Годишња количина падавина у Србији опада по градијенту 
запад–исток, са стопом опадања од 1,11 mm km1 воденог талога [2]. тери
торија Србије садржи површинске воде које припадају трима сливовима: 
Црноморском, површине 81,703 km2 (92,4% територије); Јадранском, повр
шине 4,732 km2 (5,4%) и Егејском, површине 1,926 km2 (2,2% територије). Го
дишња количина сопствених вода Републике Србије износи 5,83 x 102 m3s1 
или 1,84 x 102 km3, док транзитне воде Дунава и његових притока проносе 
кроз Србију додатних 5,85 x 103 m3s1 или 1,85 x 105 km3 воде годишње [3]. од 
домицилних вода, у централној Србији има 4,16 x 102 m3s1, што даје 1,31 x 
102 km3 воде годишње [1]. то говори о ограничености домицилних вода, по 
чему су у Европи само Холандија, Белгија, Мађарска, Пољска, Чешка и Сло
вачка сиромашнијe од Србије. Годишњи протицај јако је неуједначен и оби
лује поводњима и поплавним таласима на претежно бујичним водотоцима. 
Густина речне мреже најмања је у подручјима кречњачке и лесне подлоге, а 
највећа на подлози сачињеној од серпентинита и магматских стена [2]. За 
целу територију централне Србије процењена је на 870 m km2, са око 48,5 x 
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102 km водотокова. Брдскопланинска подручја Србије са кречњачком под
логом обухватају 8,5% територије Србије и одликују их безводне површи, 
без извора и водотокова и дубоко усечене речне долине кањонског типа, са 
изворима. Водотокове на серпентинитима и магматским стенама одликује 
густа речна мрежа (преко 1.500 m km2, са максимумом од 3.492 m km2 у 
изворишту Рибнице, слив Ибра), али незнатних протицаја. Бујични карак
тер водотока најизразитији је у сливу Јужне Мораве, где однос апсолутног 
минималног и максималног протицаја износи 1:1775 са највећим односом 
код Биначке Мораве од 1:7240, док је код великих водотокова као што су 
Дунав, Сава и тиса тај однос мањи од 1:30 [2]. За акватичне екосистеме, нај
важнија хидролошка одлика река је трајање појединих фаза водног режима: 
великих вода са великим протицајима и малих вода, са малим протицајима. 
У брдскопланинским воденим екосистемима, на максимум великих вода и 
трајање највише утичу топљење зими акумулираног снега и леда које даје 
снежницу, у нашем поднебљу током пролећа, или сочницу, у алпијским пре
делима током лета. У нижим, брдским подручјима, поред овога, некад се 
јавља и други максимум настао с јесени и током зиме због обилних киш
них падавина. Поред ових великих вода, кишни поводњи настали у перио
дима малих вода лети или зими услед изненадних обилних падавина могу 
повећати краткотрајно водостај на појединим деловима слива, локално или 
дуж токова. Највећи број планинских река у Србији има нивалноплувијал
ни режим тока, са максимумима водостаја у марту и априлу и минимумима 
у августу и септембру.

Заједнице риба у акватичним екосистемима текућих вода – река цен
тралне Србије у планинским биомима разликују се прилично мало у поје
диним рекама и у појединим подручјима. Програми управљања рибарским 
подручјима у Србији садрже детаљне податке о структури тих заједница, 
али је релативно мали број доступне научне еколошкобиоценолошке лите
ратуре [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14], вероватно због локалног или регио
налног значаја ових истраживања. Истраживања карактеризације заједница 
риба рађена су применом Еколошког индекса Ei [15] који се показао преци
зним у погледу раздвајања основних типова заједница риба дуж речних то
кова и конзистентности у карактеризацији очекивано сличних заједница из 
различитих водотокова. На бази тог индекса су и све заједнице планинских 
река које припадају типу горњег ритрона поређене. Детаљно објашњење из
рачунавања Ei може се погледати у [12].

основни циљ овог рада је да се на основу расположивих података о 
стању фонда риба, пре свега поточне пастрмке у заједницама планинских 
река које су под тренутном експлоатацијом малих хидроелектрана (МХЕ) 
утврде стварни ефекти њиховог рада. Поред тога, на основу познатих чиње
ница о биологији поточне пастрмке, у овом раду размотрени су очекивани 
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ефекти МХЕ на фонд те врсте. Коначно, покушано је ради целовите слике о 
стању конзервационо значајних фондова поточних пастрмки да се сагледају 
укупни ефекти деловања осталих угрожавајућих фактора у спрези са дело
вањем и са ефектима МХЕ јер су у појединим студијама они представљани 
благотворним или неутралним, без документовања реалним показатељима.

ДИВЕРЗИтЕт У ЗаЈЕДНИЦаМа РИБа БРДСКо-ПлаНИНСКИХ РЕКа

Поточна пастрмка Salmo cf. trutta Linnaeus, 1758 најизразитији је 
представник заједница горњег ритрона у планинским и брдскопланин
ским текућим водама Србије. Многе мање текуће воде планинских биома, 
посебно у изворишним деловима – водотоцима првог и другог реда садр
же у себи само поточну пастрмку. Са повећањем волумена – ширине и ду
бине водотока расте и број врста у заједници, па се уз поточну пастрмку 
јављају и пеш Cottus gobio L., 1758 као најчешћи пратилац, а затим и бркица 
Barbatula barbatula (L., 1758), пијор Phoxinus phoxinus (L., 1758) и поточна 
мрена Barbus balcanicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002. Станишта 
заједнице горњег ритрона услед снажног градијента тока, тј. великог пада 
од преко 5% одликује стеновито и каменито дно у брзацима са ретким, 
мањим шљунковитим или стеновитим вировима, обично у оквиру терест
ричних биома планинских шума и само на вишим надморским висинама у 
оквиру биома високопланинских ливада и рудина. Вода је хладна (4–12оC), 
богата раствореним кисеоником (10–16 mg l1), без знатнијег органског оп
терећења, само изузетно слабо киселе до неутралне реакције (pH 6.5–7.0), 
обично слабо базне реакције (pH ≤ 8.5) и са минералним саставом зави
сним од типа подлоге по којој теку, са проводљивошћу од 60 до 100 µS cm1 
на серпентинитима, од  100 до 250 µS cm1 на магматским стенама, до преко 
400 µS cm1 на кречњачким подлогама. Проводљивост је снажно корелисана 
са продукцијом, посебно преко брзине и интензитета индивидуалног раста 
поточних пастрмки, с тим да и сви остали еколошки фактори станишта (ве
личина, температура воде, pH) синергијски утичу на продуктивност фонда 
пастрмки у појединим рекама [16]. У даљим низводним секцијама водото
кова вишег реда са повећањем величине водотока и смањењем градијента 
тока, заједнице горњег ритрона полако прелазе у заједнице средњег ритрона 
у којима претходне врсте поступно смењују клен Squalius cephalus L.,1758, 
плиска Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782), кркуша Gobio gobio (L., 1758) и 
вијуни Cobitis elongata Heckel & Kner, 1858, C. elongatoides Bacescu & Mayer, 
1969 и Sabanjejevia aurata (de Filippi, 1863). У бржим секцијама велики удео 
у заједници и даље има поточна мрена која је често у синтопији са скобаљем 
Chondrostoma nasus (L., 1758) и малим вретенаром Zingel streber (Siebold, 
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1863), а у већим долинским рекама и у симпатрији са мреном Barbus barbus 
(L., 1758), плотицом Rutilus pigus (Lacepède, 1803), липљеном Thymallus 
thymallus (L., 1758) и младицом Hucho hucho (L., 1758).

аутохтони диверзитет поточне пастрмке у Србији мапиран је у доброј 
мери, уз употребу првих 580 bp (5’ крај) контролне регије митохондријске 
ДНК (CR mtDNA) као молекуларног маркера. Према [17], аутохтоне поточ
не пастрмке из три слива Србије припадају двема хаплогрупамамолекулар
ним линијама [18]: дунавској (DA) и јадранској (AD). оригинално, поточне 
пастрмке DA линије S. cf. labrax (Pallas, 1814), настањују реке Црномор ског 
слива, а пастрмке S. macedonicus Karaman, 1924 и S. farioides Karaman, 1938 
AD линије живе у рекама Егејског и Јадранског слива, респективно. Глава
тица S. marmoratus Cuvier, 1817 постоји само у реци Мируши у Метохији [19, 
20]. У највећем делу Дунавског слива, код поточне пастрмке као аутохтон 
доминира широко распрострањен Da1 хаплотип (приступни број (#) у 
GenBank #AF32200). У популацијама где постоји риболовна атрактивност 
значајно је нарушеног карактера неодговарајућим корисничким и админи
стративним управљањем [11, 21]. Порибљавање се врши неодговарајућим 
материјалом, без постојања и намере увођења контроле материјала за по
рибљавање и ефективне обавезе корисника да га врше на одговарајући на
чин. опет, бројне популације у тешко доступним планинским областима 
још увек имају чисте популације поточне пастрмке Da1 хаплотипа, па тиме 
и знатан конзервациони значај. У Србији у изолованим популацијама по
стоје поточне пастрмке посебних DA хаплотипова великог конзервационог 
значаја. Неки имају предачки карактер: Da*Vr (#DQ318125) из изворишног 
дела Врле, Da*Dž (#DQ318124) из горњег тока Џепске реке (слив Јужне Мо
раве) и Das6 (#JF795537) из изворишних огранака топлодолске реке (слив 
Нишаве) [18, 22]. У изворишном делу Власине налази се савремени, изве
дени и јединствен хаплотип Da*Vl (#DQ318123) великог конзервационог 
значаја. Последњи такав јединствен хаплотип Da23c (#KC630984) изведеног 
карактера откривен је у изворишним деловима Црног тимока [23] и у Ко
жици, Златици, Малој Бољетинској реци, Замни и Вратни које се у подручју 
Ђердапске клисуре уливају у Дунав [24]. У оквиру AD линије, у сливу реке 
Божице, притоке Струме, где је широко распрострањен изведени хаплотип 
Adcs1 (#AY836330), откривен је јединствен хаплотип Ad*Bož (#DQ318128) 
предачког карактера, у реци трипушници у изворишном делу Пчиње и у 
Призренској Бистрици нађен је изведени хаплотип Ad*Prz (#DQ318129), 
а у Пећкој Бистрици изведени хаплотип Ad*Pe (#DQ318126), док је у сли
ву Белог Дрима широко распрострањен хаплотип Adcs11 (#AY836340). 
Конзервациони статус и мере заштите номиналних врста пастрмки разли
кују се у зависности од примењене методологије и скале процене, и од на
мене (табела 1). 
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табела 1. IUCN (Г), глобални [47] и IUCN (Н), национални [48] конзервациони 
статус урађени по IUCN методологији, статус заштите установљен националном 
легислативом заштите природе (ЗЗП ПЗиСЗВ) [28] и рибарствене заштитне мере 
(НМЗиОРФ) [49] за поједине врсте риба у екосистемима планинских и брдскопла
нинских река (*, према [47], није препозната као номинална врста и није јој одређен 
глобални конзервациони статус; ++, ендемичне за планинске реке Егејског слива)

Врсте
IUCN

(Г)

IUCN

(Н)

ЗЗП

ПЗиСЗВ
НМЗиОРФ

Salmo trutta LC LR (nt) ЗВ

ловостај, минимална 
дозвољена дужина,
дозвољен дневни 

улов, дневно трајање 
риболова

Salmo cf labrax LC LR (nt) ЗВ
Salmo macedonicus ++ DD LR (nt) ЗВ
Salmo farioides* NE LR (nt) ЗВ
Thymallus thymallus LC LR (lc) ЗВ
Hucho hucho EN VU ЗВ
Salmo marmoratus LC EN СЗВ

трајни 
ловостај

Oxynemacheilus 
bureschi ++ LC DD СЗВ

Barbus strumicae ++ LC DD СЗВ

И липљен и младица, представници заједница средњег ритрона, пред
стављени су на подручју Србије аутохтоним популацијама јасно диферен
цираним у  оквиру Европе [25, 26]. Младица је глобално угрожена врста. 
њен историјски ареал распрострањења већ је драстично смањен изградњом 
хидроелектрана и њене популације у Србији свуда су у опадању [27]. Мла
дица и липљен у горњем току Ибра на јужној су граници свог ареала рас
прострањења. Фонд младице и липљена у Србији специфичан је генетички 
и већ је угрожен преграђивањем Ибра, лима и Дрине. Даља фрагментација 
станишта изградњом хидроелектрана било ког типа довела би временом до 
губитка њихове оригиналне генетичке структуре и до потпуног изумирања.

осим риба, строго заштићене врсте животиња [28] у екосистемима 
планинских потока Србије су: видра Lutra lutra, водомар Alcedo atthis, водени 
кос Cinclus cinclus, белоушка Natrix natrix, рибарица Natrix tessellata, жутотрби 
мукач Bombina variegata, грчка жаба Rana graeca, као и три врсте једнодневки 
(Ephemeroptera), по осам врста камењарки (Plecoptera) и тулараша (Trichoptera) 
и две врсте ракова (Decapoda), а међу заштићеним врстама су седам врста 
вилиних коњица (Odonata), три врсте камењарки (Plecoptera), пет врста 
тулараша (Trichoptera) и једна врста једнодневки (Ephemeroptera).
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ЕКолошКЕ оДлИКЕ ВРСта У ЕКоСИСтЕМИМа ПлаНИНСКИХ 
РЕКА И УГРОЖАВАЈУЋИ ФАКТОРИ

Сви акватични организми екосистема планинских река имају сличне 
еколошке захтеве и одлике. оптимум еколошких услова за њих представља 
вода малог органског оптерећења, ниске температуре (обично до 15oC) 
која је у стању да се брзо и снажно засити раствореним кисеоником до 
концентрације преко 10 mg l1, некад и до 16 mg l1. Поред температуре, 
важан предуслов остварења високог садржаја кисеоника је велики пад 
тока преко дна корита грубе гранулације којег чине стење и крупно 
камење у брзацима, са каскадама, слаповима и водопадима. Уз постојање 
ламинарних и турбулентних струја, преко велике контактне површине 
хладне воде и ваздуха врши се растварање кисеоника. Седентарни бентосни 
организми – пужеви, шкољке, акватичне ларве инсеката и рибе, поседују 
одговарајуће морфолошке (дорзовентрално спљоштено тело, здепаста грађа 
и снажни, масивни екстремитети и други органи за припијање за подлогу) и 
бихевиоралне адаптације за живот у воденој струји (избор микростаништа 
са повратним током или „мртвом водом“). Поточне пастрмке и друге вагилне 
врсте риба вретенастог тела (пијори, плиске) избором споријих ламинарних 
слојева воде на преливима и брзацима држе се у воденој струји током 
храњења, а утрошак енергије оптимизују боравећи у деловима станишта 
споријег тока. За разлику од синтопских лито и фитофилних шаранских 
врста (поточна мрена и пијор) које се мресте од средине или краја пролећа, 
поточне пастрмке мресте се током друге половине јесени и зиме. тада су 
у рекама нивалноплувијалног режима водостај и проток најстабилнији 
и најумеренији при зимском малом водостају, a опстанак положене икре 
и изваљене млађи највероватнији. Ембрионални период онтогеније са 
фазама оплођене икре, ембриона in ovo и изваљеног, слободног ембриона 
најосетљивији је део животне историје поточних пастрмки. током летњих 
минималних водостаја, једногодишња млађ поточне пастрмке у јувенилном 
је периоду живота и има морфолошке и физиолошке предуслове да се носи 
са смањеним нивоом кисеоника у загрејаној води и смањеним протоком 
воде у коритима река, као и са евентуалним летњим поводњима.

аутохтоне поточне пастрмке западног дела Балканског полуострва 
и Србије карактерише монодромија – постојање искључиво резидентне, 
поточне (речне) форме која цео животни век проводи у истом станишту. 
Губитак миграторног инстинкта последица је изолације од морских 
басена, настале током дугог периода еволутивне историје у овом подручју. 
Дуж Црноморске обале у Бугарској и турској одржале су се миграторне, 
морске пастрмке („црноморски лосос“) које улазе у реке да се мресте са 
резидентним поточним пастрмкама. У новије време, у планинским рекама 
Србије потврђено је присуство пастрмки AT хаплогрупе, хаплотипа  
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At1 (#AF321990) карактеристичног за рибњачке, узгојне линије поточне 
пастрмке, па се према доступним подацима о порибљавањима сматра да су оне 
унете и да су алохтоне [21, 23]. Мрестом са аутохтоним поточним пастрмкама 
DA хаплогрупе врши се несметана интрогресија генома поточних пастрмки AT 
хаплогрупе [11, 21]. тиме се доводи у питање очување генетичког интегритета 
носилаца аутохтоних хаплотипова DA хаплогрупе. ова опасност додатно је 
изражена због одсуства миграторности и завичајног ефекта као механизама 
увећања ефективне величине популације и одржања оригиналне генетичке 
структуре [29, 30], а иначе својствених многим популацијама пастрмки 
AT и само појединим популацијама DA и AD [31] хаплогрупа. У одсуству 
тих регулационих механизама, смањење ефективне величине резидентних 
популација поточне пастрмке DA хаплогрупе због смањења физичког обима 
станишта услед хидротехничких конструкција изузетно је штетно.

МатЕРИЈал И МЕтоДЕ

Подаци који су разматрани преузети су из научне и стручне литера
туре и добијени су методологијом описаном у изворним радовима. Подаци 
о стању пастрмског фонда (израженом у виду релативне биомасе исказане у 
kg km1 речног тока) у појединим рекама Србије су из програма управљања 
– „риболовних основа“ и мониторинга управљања рибарским подручјима 
од 2003. године до данас. они се према легислативи заштите и коришћења 
рибљег фонда раде за риболовне воде по уједначеној методологији узорко
вања. На основу њих, разматрани су ефекти рада МХЕ у риболовним водама 
Србије из периода пре (2003. и 2008. године) и након њихове изградње (2015. 
и 2018. године). анализирани су као пресек („cross-section model“) стања за 
сваку реку, на истим местима узорковања обављених истоветно: електро
риболовом ходањем кроз речна корита, са риболовним напором у погле
ду дужине тока и времена рада пропорционалним ефекту улова, тј. стању 
рибљег фонда и обухватањем свих типова микростаништа планинске реке: 
брзака, вирова, прелива и лимана. И код река које су под утицајем дерива
ција (Власина, Ресава и Јошаница)  и код оних где није било изградње МХЕ 
(Расина, ломница и Злотска река) у периоду сакупљања података утврђе
ни су трендови кретања вредности исказани кроз вредности корелационих 
коефицијената (параметарског Pearsonовог, r и непараметарског Spearman
овог, ρ рађеног због малог броја доступних опажања вредности биомасе),  
као и интензитет зависности линеарном регресијом преко регресионих ко
ефицијената (b ± SEb), а онда су t тестом међусобно упоређени. Све анализе 
рађене су у статистичком програму R верзија 3.4.3 („KiteEatingTree“) на 
x86_64appledarwin15.6.0 платформи.
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ЕФЕКТИ ИЗГРАДЊЕ И РАДА МИНИ-ХИДРОЕЛЕКТРАНА  
НА СТАЊЕ ПАСТРМСКОГ ФОНДА

Све реке на којима су испитивани ефекти изграђених МХЕ имају 
заједницу риба горњег ритрона (Ei ≤ 2) са једном до пет врста риба и поточ
ном пастрмком као једином или доминантном врстом (табела 2). Злотска 
река имала је 2003. године у заједници и врсте типичне за средњи ритрон: 
клена, кркушу и плиску и представљала је прелаз ка средњем ритрону Цр
ног тимока у који се улива. Међутим, у заједници су још увек били доми
нантни поточна пастрмка, пијор и пеш који су допринели горњоритронској 
карактеризацији рибљег насеља Злотске реке.

табела 2. Карактеризација заједница екосистема планинских река са вредностима 
еколошког индекса Ei и индикацијом постојања минихидроелектрана (МХЕ) на 
њима (–, одсутне; +, појединачно присутне; +++, присутне у већем броју дуж тока; 
звездица поред имена реке означава конзервационо значајну популацију поточне 
пастрмке) и коефицијентима корелације (r, Pearsonовог и ρ, Spearmanовог) и ли
неарне регресије (b – коефицијент регресије, SEb – стандардна грешка коефицијента 
регресије) утврђене релативне биомасе на рекама са изграђеним МХЕ и без њих.

Река МХЕ Број
врста Ei r ρ b ± SEb

Власина* +++ 1 1 0.837 0.5 2.18 ± 1.418
Ресава + 2 1.1 0.339 0.5 1.74 ± 4.842

Јошаница +++ 3 1.3 0.070 0.4 0.22 ± 2.232
Расина – 4 1.5 0.951 0.8 4.47 ± 1.029

ломница – 1 1 0.934 1.0 2.72 ± 0.734
Злотска* – 5 1.6 0.832 0.9 1.74 ± 4.842
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Код система од неколико МХЕ на истој планинској реци, низ међусоб
но мањевише изолованих басена стајаће воде са цевима и кратким деони
цама текуће воде значајно се разликује од непрекинутог тока воде кроз нена
рушено корито природног станишта тог екосистема. Измене у режиму тока 
од суштинског су значаја за акватичне организме [32, 33]. Физичко-хемијске 
(температура, дубина, pH, хемизам, електропроводљивост, провидност 
и др.) и биолошке одлике (структура заједница живог света, доступност, 
квалитет и количина хранљивих материја и др.) стајаћих и текућих вода и 
њихових обала пуно се разликују, као и одлике станишта [34] и заједнице 
[35] дуж појединачних токова које се по одређеној правилности смењују од 
извора до ушћа. Подаци из програма управљања говоре о повећању фонда 
пастрмке на рекама на којима нису изграђене деривационе МХЕ (слика 1). 
Насупрот томе, на рекама где су МХЕ изграђене, евидентан је велики пад (и 
до 80%) биомасе поточне пастрмке. Подаци о количини поточне пастрмке 
узети су са истоветних тачака узорковања, како би били поредиви за период 
пре (2015. године) и после почетка изградње и експлоатације МХЕ. Једино 
на Јошаници, где је изграђено 15 МХЕ у низу, последњи узети узорци их
тиофауне нису преузети са претходно коришћених локалитета узорковања 
узводно од Јошаничке бање, већ низводно од ње. то је вероватно разлог 
приказаног удвостручења биомасе поточне пастрмке на овој реци од 2016. 
до 2017. године. И поред тога, биомаса поточне пастрмке у Јошаници 2017. 
године више је него двоструко мања у односу на 2008. годину, пре изградње 
МХЕ. Имајући у виду какви су ефекти МХЕ на изворишним деловима Вла
сине, где је од некадашњег стајаћег фонда поточне пастрмке остало једва 
око 20%, вредност фонда поточне пастрмке у Јошаници процењена мони
торингом 2016. године узводно од Јошаничке бање далеко реалистичније 
приказује ефекат МХЕ. Иако се ради о релативно малом броју података, 
општа присутност тренда опадања биомасе поточне пастрмке (исказаног 
коефицијентима корелације, табела 2) не даје простор за другачији закљу
чак јер је зависност опадања биомасе од утицаја МХЕ утврђена линеарном 
регресијом потврђена статистичком значајношћу разлике (t = 2.307, df = 4, 
P < 0.05) између река где није било изградње МХЕ (b = 2.98 ± 1.323) и оних 
где је било (b = –0.22 ± 1.131). Велика одступања од уобичајеног водног ре
жима (нпр. она из 2014. године) или антропогени утицаји (нпр. криволов 
или загађење) могу имати сличан утицај на фонд поточне пастрмке, али су 
били приближно исти у посматраном периоду и нису имали знатнији ути
цај, што се види по кретању вредности биомасе пре изградње МХЕ. Пока
затељи параметара станишта (температуре воде, електропроводљивости, 
количине раствореног кисеоника и pH вредности) били су у том периоду 
исто уједначени. Једина изразита промена која се тада догодила је изградња 
водозахвата и деривација воде из корита планинских река којима је преки
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нуто кретање риба и смањена величина и нарочито квалитет њима доступ
ног станишта.

Слика 1. Релативна биомаса поточне пастрмке (из Програма управљања рибарским 
подручјима, изражена у kg km1 речног тока) у периоду пре (2003. и 2008. година) и 
након изградње и пуштања у рад минихидроелектрана (2015–2016. година) на еко
системима планинских река Србије (пуном линијом приказане су планинске реке 
са изграђеним минихидроелектранама, а испрекиданом реке без минихидроелек
трана; звездица поред имена реке указује на велики конзервациони значај њеног 
пастрмског фонда као носиоца CR mtDNA хаплотипа специфичног само за ту реку)

Показане промене у погледу биомасе поточне пастрмке не дају чвр
сто упориште оцени да хидроенергетска постројења на две мале планинске 
реке у Парку природе „Голија“ немају негативан утицај на поточне пастрмке 
[36]. аутори утицај МХЕ оцењују позитивним, тиме што тврде да ће: „… ти-
ролски захват узроковати локални успор који неће имати утицај на режим 
тока … и на структуру врста хидробиоценоза, већ ће утицати да се повећа 
број организама који преферирају мирнију струју и пешчано и муљевито дно“, 
те да ће „образовање релативно веће површине акумулиране воде обезбе
дити погодна станишта за крупне пастрмке, док је завршени део успора по
годно мресно подручје (погрешно наведене врсте) поточне пастрмке“. осим 
што је немогуће да се повећа број било којих организама а да се не промени 
структура акватичних биоценоза, песковито и муљевито дно у планинским 
рекама изузетно су ретки, па су њихове акватичне заједнице малобројне и 
нису распрострањене дуж планинских река. Стога те заједнице и станишта 
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где живе не представљају иоле значајан хранидбени ресурс, па је очекивање 
крупних пастрмки само због дубине воденог станишта код тиролског захва
та (најблаже речено) нереално. Брзина раста пастрмки изразито је зависна 
од количине раствореног кисеоника, хемизма воде и количине нутријената 
који условљавају продуктивност станишта у погледу њихове хране [17]. На
даље, пастрмке се не хране ријући по песковитомуљевитом дну, већ активно 
хватајући плен у воденој струји на местима где вода доноси храну, по пра
вилу на разливима мање дубине [17]. та места могу бити при дну, у воденом 
стубу или на површини воде у зависности од типа хране који је тренутно 
најдоступнији, на местима где троше најмање енергије да је ухвате. очеки
вање добитка са успором тока у виду мресних подручја песковите подлоге 
такође је погрешно. Поточне пастрмке мресте се правећи трла на шљункови
токаменитој подлози, на релативно малој дубини и у уједначеном, мирном 
току глатких прелива, при стабилном и умереном водостају. На крају, у раду 
о коме је реч не разматра се сам утицај деривације на смањење величинеду
жине доступног станишта, као и на квалитет станишта у коме ће низводно 
од деривације поточне пастрмке бити. Исти је однос и према тврдњи: „… 
бројност и биомаса пастрмке била је већа у делу тока који је био под утицајем 
биолошког минимума у односу на део тока који није био под овим утицајем“, 
као и да је „бројност и биомаса пастрмке била већа у односу на период 2013. 
на истом делу реке, а који тада није био под утицајем биолошког минимума 
МХЕ „Поречје“, јер она тада није била изграђена“ [37]. аутори објашњавају 
наведено чињеницом да смањење брзине тока бујичавих река у делу тока 
под биолошким минимумом више погодује јединкама пастрмке да се хране 
и да мање троше енергију за одржавање у (воденој) струји, закључујући да 
такве преграде имају позитиван утицај на „одрживост популација поточне 
пастрмке, али и других пратећих врста риба“. Иако се показало да модифи
кације станишта којима се увећава њихова сложеност и разноврсност могу 
повећати индивидуални раст, продукцију и убрзати стицање полне зрелости 
поточне пастрмке при константној густини популације (што подразумева 
константан проток) [38], став о већој биомаси у мањој количини воде у де
ловима тока паралелним деривацији не делује веродостојним. Деривација 
не искључује бујицу; ако поводањ наиђе, све преко капацитета прихвата де
ривационе цеви одлази у корито реке као бујични талас, па нема разлике у 
погледу утрошка енергије. У следећем ставу, предвиђа се да услед нефунк
ционалности постојеће рибље стазе узводне МХЕ „ланиште“ „може доћи до 
пада биомасе поточне пастрмке, оптимално (!!!) 15%, а максимално 25% у 
односу на садашњу“ и предлаже „адекватно порибљавање ради надокнађи
вања предвиђеног губитка биомасе“ [37]. Имајући у виду одсуство мигратор
ног инстинкта резидентних поточних пастрмки и несврсисходност рибљих 
стаза за отклањање ефеката деривације воде код МХЕ, јасно је да су разло
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зи очекиваног пада бројности физичко смањење станишта и количине воде 
доступне у њему. Рибарствена биологија не познаје појам „оптималног пада 
биомасе“ рибљег фонда, укључујући и фонд поточне пастрмке. У наставку 
„студије“, предлаже се да се тај очекивани пад бројности поточне пастрмке 
ублажи „адекватним“ порибљавањем (што је типично за многе студије про
цене утицаја), иако се зна да је то нереално и неоствариво јер се у предвиђе
ни „биолошки минимум“ или у празно, безводно корито реке дуж дерива
ције не може унети иста количина поточне пастрмке као пре изградње МХЕ, 
нити постоји материјал за адекватно порибљавање, посебно кад су у питању 
конзервационо вредни јединствени хаплотипови. Процена ризика од уноса 
алохтоних линија поточне пастрмке из узгоја на основу најбоље доступне 
светске конзервационе праксе имплементиране у рибарствено управљање 
[21] наглашава опасност од потенцијалног губитка аутохтоних хаплотипо
ваносилаца биодиверзитета. До овога је већ долазило на нашим пастрмским 
рекама (Градац, Јерма, Џепска река) услед несметаног укрштања (тј. потпу
ног одсуства репродуктивне изолације) између поточних пастрмки ориги
налних, специфичних хаплотипова са интродукованим, доместификованим, 
алохтоним хаплотиповима [10, 11, 21, 39]. Стога никакве рибарствене мере 
као компензација штета по фонд поточне пастрмке због МХЕ не смеју има
ти примат над очувањем аутохтоног биодиверзитета, посебно на рекама без 
икакве риболовне атрактивности и јавно интересантног економског значаја.

МоГУЋНоСтИ УБлажаВања И КоМПЕНЗаЦИЈа НЕГатИВНИХ 
ЕФЕКАТА ДЕРИВАЦИОНИХ МИНИ-ХИДРОЕЛЕКТРАНА

штета учињена изградњом хидроелектрана на планинским рекама не 
може бити ублажена изградњом рибљих стаза јер их ни поточна, ни маке
донска пастрмка, нити липљен и младица не користе. Све врсте пастрмки 
су територијалне и не поседују миграторни инстинкт [40]. Крећу се током 
дана у оквиру веома ограниченог простора у свом станишту, од места за 
скривање и одмарање до места за храњење, а сезонски се померају до об
лижњих погодних места за мрест. Друге врсте риба,  нпр. скобаљи и мрене 
из средњеритронских заједница у стаништима низводно од пастрмских де
лова планинских река могле би користити рибље пролазе, али ефикасност 
тих пролаза утврђена је само за миграције у делове водотока који се налазе 
узводно од брана. Ефикасност рибљих стаза за низводне миграције одра
слих јединки и посебно млађи већине врста риба много је мања, изражава се 
једноцифреним процентима, и то не доприноси значајно добробити већине 
врста риба за које су изграђене. Да би миграторне врсте препознале улаз 
у рибљу стазу, она мора имати довољно јаку излазну струју воде („улазни 
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сигнал“) да би је рибе нашле, препознале и ушле у њу. то намеће потребу 
за јаким протоком знатне количине воде кроз рибљу стазу. Имајући у виду 
доступну количину воде планинских река нивалноплувијалног типа и по
требе деривационих МХЕ за водом, одговарајући „улазни сигнал“ немогуће 
је обезбедити у очекиваном режиму експлоатације.

Приступ формалног испуњавања услова за изградњу хидроелектрана 
применом „еколошки прихватљивог протока“ („биолошког минимума“) не
одржив је за екосистеме планинских река које насељава поточна пастрмка 
са деривационим МХЕ. Сваки од пастрмских водотокова у Србији већ је 
на биолошком минимуму воде током већег дела године због мале географ
ске ширине и надморске висине, мале количине атмосферских падавина и 
геолошке подлоге. ако томе додамо нивалноплувијални годишњи водни 
режим и малу величину наших пастрмских водотокова погодних за жи
вот пастрмки, одвраћање воде ван речног корита доводи у питање опста
нак свих организама тог воденог станишта. У водотоковима севера Европе 
и Северне америке, где је на пространој територији рељеф висок, а клима 
хладнија, пастрмски делови водотокова протежу се стотинама километара. 
На Балкану, пастрмске реке дуге су махом до двадесет километара због бр
зог загревања воде и промене свих других срединских услова неопходних 
за опстанак пастрмки и других врста заједнице горњег ритрона. њихов 
животни простор у планинским рекама Србије је мали. током еволутивне 
историје, пастрмке Балкана опстале су при постојећем годишњем водном 
режиму тако што се мресте током зиме, када је ниво воде низак и веома 
стабилан. У том периоду, енергетске потребе становништва (производња 
електричне енергије) су велике и очекује се да велики део воде која тече ко
ритом пастрмске реке буде захваћен и спроведен до турбина. Измештање 
воде из речног корита у дужини од неколико километара у периоду мреста 
када поточне пастрмке имају повећано репродуктивно улагање оставило би 
трла са оплођеном икром на сувом и изазвало њихово угибање. У периоду 
летњег минимума, енергетске потребе су због масовне употребе расхладних 
уређаја и коришћење водног потенцијала такође велики. животни циклус 
поточне пастрмке, која је тада у периоду сазревања полних жлезда и „нали
вања“ икре жуманцетом, изразито је зависан од количине доступне хране 
коју чине бескичмењаци фауне дна и инсекти. они се у овом периоду раз
множавају и облицима понашања постају као храна доступни пастрмкама. 
то омогућава да пастрмке накупе резервну енергију коју ће уложити директ
но у метаболичке процесе синтезе жуманцета и у мрест. одвраћање воде из 
корита изазвало би низводно од водозахвата пад продукције ларви водених 
цветова, камењарки, тулараша и других водених организама. тиме би оп
станак поточне пастрмке и других врста риба био угрожен и због пада при
родне продукције, и због промене њихове генетичке структуре (генетички 
дрифт, ефекат уског грла, губитак самосвојне хетерозиготности).
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Сазнања о разноврсности поточне и македонске пастрмке у Србији 
[17, 18, 22, 23, 24] и о младици и липљену [25, 26] указују на снажну потребу 
за заштитом одређених планинских водотокова и њихово изузеће из грађе
винских активности. Када се сагледа конзервациона вредност локалних 
популација свих врста пастрмки и немогућност умањења ефеката дерива
ционих МХЕ рибљим стазама, изградња деривационих МХЕ на пастрмским 
рекама Балкана није могућа. ово не значи да нема других прихватљивих ре
шења за добијање дела обновљиве енергије из хидропотенцијала, али не на 
начин како је и на местима где је то сада планирано и рађено. опредељење 
за деривационе МХЕ еклатантни је пример угрожавања екосистема планин
ских река у њиховим најузводнијим деловима због занемаривања међусек
торске сарадње и доношења одлука без уважавања других релевантних ин
тереса и потреба. Уз изградњу брана ради задржавања површинских вода 
за потребе водоснабдевања и неодговарајуће мере рибарственог управљања 
пастрмским фондом неодговарајућим порибљавањима без уважавања њи
ховог конзервационог значаја и очувања аутохтоног карактера, опредељење 
за МХЕ највише доприноси угрожавању оригиналне биолошке разновр
сности и богатства пастрмског фонда. Поред конзервационе вредности, 
пастрмски фонд негде има и рибарствену вредност због велике риболовне 
атрактивности. то додатно говори у прилог очувању екосистема планинских 
река које поточне пастрмке насељавају. о значају биолошке разноврсности, 
не само еколошком него и економском, тек однедавно се у Србији пише и 
говори [41, 42], и форсирање порибљавања насупрот његовим доказаним 
негативним ефектима [21] може се објаснити само наметањем парцијалних 
економских интереса учесника порибљавања (израђивачи програма упра
вљања, произвођачи материјала за порибљавање и концесионари пастрм
ских вода) и стављањем испред потребе очувања конзервационо вредних 
пастрмских популација [41]. Број строго заштићених и заштићених дивљих 
врста (и самих станишта) у Србији је велики [28], а многи од њих заштиће
ни су и на међународном нивоу [43, 44]. Многе од локација на којима су 
МХЕ изграђене или планиране налазе се у подручјима која су већ заштиће
на, а у плану је проглашавање великог броја нових заштићених природних 
подручја. На стотинама планинских река планирана је изградња преко 850 
МХЕ, а на многимa je превиђенa изградња више МХЕ у низу. У студијама 
утицаја на животну средину не узимају се на задовољавајући начин у разма
трање ни ефекти појединачних брана, нити кумулативни ефекти узастоп
них акумулација и деривација воде на екосистеме планинских река, екотона 
на обалама и терестричних екосистема у окружењу, који су већи од простог 
збира њихових појединачних утицаја [32, 45]. Кумулативни ефекти могу се 
одражавати на изненађујуће великим удаљеностима од водозахвата и брана 
[34]. Утицај већег броја малих хидроелектрана и пратећих водозахвата може 
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бити већи од утицаја појединачних великих постројења, па се ради пореди
вости препоручује прорачунавање утицаја постројења по одабраној једини
ци произведене енергије – KW или MW [45, 46]. Приликом одлучивања о 
МХЕ деривационог типа на екосистемима планинских река главно тежиште 
мора бити на екосистемима, а затим на социолошким, културолошким, еко
номским и други аспектима, са ангажовањем независних стручњака из свих 
неопходних области.

До сада су ратификовани многи међународни споразуми који се тичу 
заштите природе и уграђени у законе и подзаконске акте. Изградња поједи
них МХЕ и стварање деривација, посебно вишеструких за МХЕ у низу, про
мениће статус таквих водних тела у смислу одређења датог оквирном ди
рективом о водама ЕУ, од природног ка значајно измењеном. то ће снажно 
утицати на погоршан еколошки потенцијал у односу на оригинални, одли
чан еколошки статус ових екосистема за чије утврђивање, када су у питању 
референтне заједнице риба, постоје сви потребни подаци. Нажалост, општа 
свест о потреби очувања природе у Србији веома је ниска, тако да заштита 
животне средине и посебно природних вредности од највећег конзервацио
ног значаја готово никад није у жижи разматрања при доношењу одлука у 
вези изградње МХЕ. то је неприхватљиво, јер постоје и други начини за до
бијање електричне енергије из обновљивих извора, док замене за изгубљене 
природне вредности од светског и националног значаја нема. такви губици 
су неповратни и ненадокнадиви.
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Predrag Simonović

THE IMPACT OF SMALL DERIVATIVE HYDROPOWER 
PLANTS ON FISH SPECIES AND OTHER AQUATIC 

ORGANISMS IN THE MOUNTAIN RIVER ECOSYSTEMS 
OF THE REPUBLIC OF SERBIA

S u m m a r y

Serbia features а small amount of precipitates, with the scarcity of domicile 
water coming mainly from torrential water flows of uneven flow rate, with 
prominent flood waves. It features great river network density and low flow rate in 
streams situated on the serpentine and magmatic rock beads, compared to those 
on the limestone rock beads. Their flow regime is nivalpluvial, with the maximal 
water levels at the end of the spring and the minimal ones at the end of the summer 
and beginning of the autumn, with frequent summer torrents coming from local 
storms. Trout fish species (f. Salmonidae) dominate in fish communities of the 
upper and middle rithron in the streams of the mountain regions of Serbia. 
Their conservational significance is great in both European and global ranges, 
due to the uniqueness of their local, specific strains ascertained using the Control 
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Region (i.e., the D loop) of the mitochondrial DNA as a molecular marker. The 
most prominent in that sense is the brown trout Salmo cf. trutta, as well as the 
Huchen Hucho hucho (L., 1758), which is a globally endangered species (EN). The 
construction of hydroenergetic facilities is recently their main threatening factor. 
The inference drawn on the currently available records about the fish community 
structure in the ecosystems of mountain streams, as well as on the shape of the 
brown trout stocks after the construction of small hydropower plants of the 
derivative type unequivocally points to the prominently adverse impact. Such 
data implicate to impossibility of reducing harmful effects by fulfilling the formal 
legal measures issued to compensate adverse effects from exploitation of small 
derivative hydropower plants. That is determined by characteristics of ecosystem 
of mountain streams, both abiotic (especially the water flow regime) and biotic, 
autecological ones featuring brown trout, and synecological characteristics of the 
structure and dynamics of fish communities. Brown trout is the most prominent 
fish species of that type of aquatic ecosystem. All characteristics determine the 
dynamics and functioning of mountain stream ecosystem, whose demands for 
water and other related resouces are completely opposite to those of derivative small 
hydropower plants and energy production. That clearly warns to multiple kind 
of harmful consequences of construction and exploitation of small hydropower 
plants for mountain streams, especially for those brown trout populations in them 
that have extraordinary conservational value.
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УтИЦаЈ МалИХ ХИДРоЕлЕКтРаНа  
ДЕРИВаЦИоНоГ тИПа На лоКалНЕ  

ПоПУлаЦИЈЕ ВоДоЗЕМаЦа И ГМИЗаВаЦа

ЈЕлКа ЦРНоБРња-ИСаИлоВИЋ*

С а ж е т а к. – Мале хидроелектране деривационог типа, због специфичног функ
ционисања (преусмеравање воденог тока односно његово измештање из корита 
у цеви дуж одређеног дела тока) врше негативан утицај на локалне биљне и живо
тињске заједнице, а тиме и на екосистеме које те заједнице формирају. Измештање 
воде из речног корита у цеви, чак и дуж само неколико километара њеног тока, мења 
карактеристике станишта тако да негативно утиче не само на локалне популације вр
ста које цео свој животни циклус проводе у воденој средини, већ и на оне сувоземне 
организме којима су ова водена станишта неопходна за одржавање репродуктивног 
успеха. У такве организме спадају и две групе сувоземних кичмењака – водоземци и 
гмизавци, који због своје позиције у локалним ланцима исхране представљају фак
тор стабилности екосистема чији су чланови. Уништавање станишта неопходних за 
ра звиће њиховог потомства, затим станишта која садрже хранидбене ресурсе и/или 
прибежишта неминовно доводи до смањења величине локалних популација водозе
маца и гмизаваца: оне постају осетљивије на негативне ефекте осцилација срединских 
фактора и тако подложније изумирању. Скоро све врсте водоземаца које насељавају 
Србију (86%) строго су заштићене, а преосталих 14% (три врсте) је категорисано као 
заштићено (Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених 
дивљих врста биљака, животиња и гљива – Службени гласник Републике Србије 
5/2010). такође,  75% врста гмизаваца које насељавају Србију строго су заштићене 
истим актом, а 8% спадају у заштићене врсте. Правилником је забрањено коришћење, 
уништавање и предузимање свих активности којима се могу угрозити дивље врсте и 
њихова станишта, што представља снажан аргумент за заустављање даље изградње и 
уклањање већ постављених малих хидроелектрана деривационог типа из брдскопла
нинских подручја Србије.

Кључне речи: мале хидроелектране деривационог типа, негативан утицај, опстанак 
локалних популација, водоземци, гмизавци

* Природноматематички факултет Универзитета у Нишу, имejл: jelka@pmf.ni.ac.rs 
Институт за биолошка истраживања „Др Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, 
имејл: jelka@ibiss.bg.ac.rs
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УВоД

Развојем екологије животиња као биолошке дисциплине и, сходно 
томе, усвајањем сазнања о повезаности врста у истом станишту путем хра
нидбених односа (такозвани „ланци исхране“ или „хранидбене мреже“), те 
појавом конзервационе биологије која је усмерила еколошкa истраживања 
и на традиционално „мање битне“ групе организама због препознавања 
значаја њихове улоге у функционисању животних заједница, постало је ја
сно да је праћење динамике локалних популација водоземаца и гмизаваца 
такође битно у процесу очувања екосистема. Гледано са аспекта хранидбе
них односа у екосистему, обе ове кичмењачке групе уопштено припадају 
потрошачима и то у великом броју месоједима (предаторима), а одређе
ни развојни ступњеви једног броја врста водоземаца и гмизаваца спадају 
у факултативне или облигатне биљоједе [1]. Становиште да je много врста 
водоземаца и гмизаваца, будући релативно мале величине тела, углавном 
позиционирано у средини ланаца исхране промењено је после детаљнијег 
увида у комплексност хранидбених односа у екосистемима [2], те је сада 
познато да водоземци и гмизавци могу имати значајну улогу и на вишим 
ступњевима локалних хранидбених мрежа [3]. Комплексност хранидбених 
односа унутар екосистема најлакше се може уочити када дође до нестанка 
неке од присутних врста – чланова ланца исхране, јер промене у једном делу 
хранидбене мреже доводе до ланчаних („каскадних“) трофичких промена 
које даље утичу на све чланове екосистема [2].

Водоземци су претежно предатори малих бескичмењака и кичмењака, 
а истовремено плен већих месоједа; њихови ларвени стадијуми одликују се 
сложеном просторновременском хранидбеном динамиком која има ком
плексан утицај на ланце исхране у воденим екосистемима које настањују [4]. 
На основу анализа исхране одраслих јединки може се закључити да су многе 
врсте водоземаца месоједи опортунисти пре него специјалисти. тако је ана
лизом разноврсности плена одраслих јединки обичне крастаче (Bufo bufo) у 
Србији [5] утврђено да ова врста није мирмекофагни специјалиста (врста 
која се искључиво или претежно храни мравима) као што је раније сматра
но [6], већ да релативно велики број врста бескичмењака (углавном зглав
кара) представља њен плен те да је, као таква, битна за одржавање фине 
регулације равнотеже у матичном екосистему. 

Гмизавци, зависно од величине, заузимају разноврсне позиције у хра
нидбеним мрежама: крокодили, алигатори, анаконде су пример предатора 
на врху ланца исхране у одређеним воденим екосистемима [7]. Гмизавци, 
у улози сувоземних потрошача, чести су директни или индиректни (кроз 
исхрану сувоземним инсектима који се хране воденим инсектима или водо
земцима који се хране сувоземним инсектима чији су плен водени инсекти) 
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предатори врста које су чланови слатководних екосистема; забележено је 
да преко 90% биомасе слатководних врста бива „преузето“ од стране суво
земних предатора и да свака промена у популационој динамици њиховог 
плена утиче на бројност, територијалност и, на крају, репродуктивни успех 
предаторских врста [8].

УГРожЕНоСт ВоДоЗЕМаЦа И ГМИЗаВаЦа ДаНаС И УЗРоЦИ

Међународна унија за заштиту природе (енг. International Union for 
Nature Conservation – IUCN даље у тексту) проценила је да је 41% врста во
доземаца под утицајем неког од фактора ризика који доводе до брзог изу
мирања [9]. Новије научне студије [10] упозоравају да чак и оне врсте во
доземаца које се одликују великим географским распрострањењем и као 
такве су претежно означене као неугрожене („Least Concern“ или, скраћено, 
LC) трпе антропогени притисак у многим деловима свог ареала због фраг
ментације и уништавања природних станишта, повећаног интензитета са
обраћаја, намерног убијања или сакупљања у сврху продаје, затим загађења 
и климатских промена. Додатну опасност представља појава и убрзано ши
рење патогених микроорганизама који десеткују и популације водоземаца у 
Европи [11][12], што представља још једну негативну последицу повећаног 
антропогеног притиска на природу и њене ресурсе.

Велика осетљивост водоземаца, као ектотермних организама, на 
промене у њиховом окружењу проистиче из немања ефикасних структура 
и функција које поседују ендотермни кичмењаци, а које би им омогућиле 
опстанак у условима знатног варирања срединских фактора. Много врста 
водоземаца има бифазни животни циклус (животни циклус реализују у две 
средине – воденој и сувоземној) – те је једна од специфичних одлика њихове 
репродуктивне биологије неопходност постојања водене (слатководне) сре
дине у коју полажу оплођена јаја или ларве и где се одвија даљи ембрионални 
развој [1]. треба напоменути да су се, током еволуционе историје водозема
ца, код појединих врста развиле адаптације које делимично премошћавају 
проблем одсуства водених станишта одговарајућег квалитета и омогућавају 
им да опстају у веома неповољним (сушним) срединским условима [13]. 
Међутим, већина врста које насељавају европски подконтинент не поседује 
овакве адаптације [14]. Стога је од значаја опаска арауха и сарадника [15], у 
студији која је моделирала будуће распрострањење европских водоземаца и 
гмизаваца на основу познатих података и пројекције варирања климатских 
параметара, да је за опстанак водоземаца битан утицај водног режима „јер 
је смањена доступност воде један од одлучујућих фактора изумирања њихо
вих популација у областима које су већ под хидролошким стресом“. 
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Гмизавци су еволуирали ка независности од водене средине, али су, 
свеједно, фактори ризика од изумирања слични као код водоземаца [16]. 
Гмизавци су такође жртве галопирајућих антропогених измена биосфере, 
мада у нешто мањем обиму у односу на водоземце. Сматра се да је око 34% 
врста гмизаваца чији је конзервациони статус одређен угрожено [9]. По
тврда да је одговарајућа количина влаге у станишту неопходан параметар 
опстанка локалних популација гмизаваца у Европи показана је у [15], где је 
моделовањем утврђено  да се пад бројности ових врста очекује у областима 
које ће задесити знатни пораст температуре ваздуха уз истовремено изрази
то смањење падавина на годишњем нивоу.

Негативни ефекти антропогених промена животне средине сумирани 
су у четири главна узрочника савременог изумирања врста. Прва три (де
градација, фрагментација и уништавање станишта, прекомерно изловља
вање/бесповратно одношење јединки из природних популација и уношење 
алохтоних врста у екосистеме) доводе до смањења величине локалних по
пулација и, коначно, до изумирања аутохтоних врста. тиме бива покренут 
четврти негативни антропогени фактор: ланчано изумирање врста услед 
поремећаја у ланцима исхране екосистема [17]. Не могу се изоставити ни 
негативни ефекти савремених климатских промена и изумирање предатора 
на врху ланаца исхране [7], што додатно угрожава биолошку разноврсност 
на свим нивоима. осим тога, у многим деловима света људи имају нео
сновано негативан став према водоземцима и гмизавцима који се испољава 
кроз прогањање ових врста, намерно убијање јединки и уништавање њихо
вих станишта [18][19] што представља додатни негативни утицај на њихове 
популације. Из свега наведеног јасно је да свака додатна човекова активност 
која смањује стопу раста популација водоземаца и гмизаваца повећава ве
роватноћу глобалног изумирања тих врста што ће имати значајне последи
це по стање свеукупног биодиверзитета.

ВоДоЗЕМЦИ И ГМИЗаВЦИ СРБИЈЕ: оПштЕ  
КаРаКтЕРИСтИКЕ И КоНЗЕРВаЦИоНИ СтатУС

Србију насељава 21 аутохтона врстa водоземаца [20] и 24 врсте гми
заваца [21](табела 1). Врсте водоземаца на територији наше земље не посе
дују специфичне прилагођености на сушне услове, осим црног даждевња
ка (Salamandra atra) чије ембрионално развиће је директно: женке рађају 
младунце који дишу плућима и одмах по рођењу су способни за живот у 
сувоземној средини. Међутим, црни даждевњак насељава одређене висо
копланинске екосистеме веома малог дела Србије [20]. Свим осталим вр
стама водоземаца наше земље неопходна су слатководна станишта за па
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рење, полагање јаја или ларви и успешно развиће потомства до стадијума 
метаморфозе после које су способни да живе у сувоземним стаништима али 
уз постојање одговарајућег градијента влаге у ваздуху. Водена станишта за 
одржавање вијабилних популација водоземаца у Србији претежно су обу
хватала стајаћице као што су баре, локве, стара корита река, мочваре и језе
ра и мора се истаћи да неке од ових врста могу опстати једино у присуству 
стајаћица које нису порибљене [22]. Једна врста жабе се скоро искључиво 
размножава у планинским текућицама – грчка жаба (Rana graeca) (слика 1) 
и она је ендемит Балканског полуострва. шарени даждевњак (Salamandra 
salamandra) (слика 2) полаже ларве у мирније делове планинских река и 
потока, а понегде и у стајаћице. Слично томе, обична крастача (Bufo bufo) 
(слика 3) полаже јаја у обалном делу стајаћица, али такође и  у приобалним 
деловима брдскопланинских водотокова. Oстале врсте водоземаца које на
сељавају Србију (шест врста мрмољака и десет врста жаба) до сада су пре
тежно користиле стајаћице за размножавање [14].

од 24 аутохтоне врсте гмизаваца које насељавају подручје Србије, 
примарно везане за водену средину су барска корњача (Emys orbicularis) 
и рибарица (Natrix tessellata) (слика 4), а у нешто мањој мери и белоушка 
(Natrix natrix). Барска корњача је адаптирана на живот у стајаћицама, док 
рибарица насељава стајаћице и текућице и претежно се храни  рибама [22]. 
Белоушка се често може видети у слатководним екосистемима, с тиме што 
је њен спектар исхране разноврснији и обухвата у већем обиму и мале су
воземне кичмењаке. одређене врсте гмизаваца специфично насељавају вла
жна станишта (живородни гуштер – Zootoca vivipara, шарка – Vipera berus), a 
неке друге врсте често налазимо у близини  брдскопланинских водотокова 
(на пример: шумски гуштер – Darevskia praticola, белоушка – Natrix natrix).  
Новиje студије су потврдиле да значај градијента влаге у станишту није за
немарљив за опстанак гмизаваца, супротно ранијим ставовима да је њихо
во распрострањење одређено само опсегом повољних температура: влага 
је још један средински фактор који, у комбинацији са температуром, обе
збеђује повољне услове за живот ових врста [23].

Већина врста водоземаца и гмизаваца које насељавају Србију не спа
дају ни у једну од категорија глобално угрожених врста, али то није тако када 
се разматра њихов конзервациони статус на националном нивоу (табела 1), 
при чему треба имати у виду да су многи национални параметри биологије 
и екологије ових врста практично непознати због недостатка континуира
них еколошких истраживања у Србији. Постојећи национални конзерва
циони статус врста процењен је на основу расположивих података да би 
била установљена полазна основа за даља истраживања и може се сматра
ти оптимистичнијим него што заправо јесте. такође, све врсте водоземаца 
Србије су строго заштићене или заштићене националним законодавством, 
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табела 1. Национална и међународна категоризација конзервационог статуса водо
зе маца Србије: Глобална IUCN категоризација[37]/статус у националној Црвеној 
књизи по ДЕжИ критеријумима[38][39]/статус по Правилнику [23]

ВОДОЗЕМЦИ ГМИЗАВЦИ

Врста IUCN/ДЕжИ/
Правилник Врста IUCN/ДЕжИ/

Правилник

Salamandra atra LC/CR/SZ Emys orbicularis NT/LC/SZ

Salamandra 
salamandra LC/LC/SZ Testudo graeca VU/CR/SZ

Ichthyosaura alpestris LC/LC/SZ Testudo hermanni NT/VU/Z
Lissotriton vulgaris LC/LC/SZ Mediodactylus kotschyi LC/EN/SZ
Triturus cristatus LC/VU/SZ Anguis fragilis LC/LC/_
Triturus dobrogicus NT/VU/SZ Lacerta agilis LC/LC/_
Triturus macedonicus NE/NE/SZ Lacerta viridis LC/LC/_
Triturus ivanbureschi NE/VU/SZ Algyroides nigropunctatus LC/CR/SZ
Bufo bufo LC/LC/SZ Podarcis erhardii LC/NT/SZ
Bufotes viridis LC/LC/SZ Podarcis muralis LC/LC/_
Bombina bombina LC/LC/SZ Podarcis tauricus LC/NT/SZ
Bombina variegata LC/LC/SZ Zootoca vivipara LC/EN/SZ
Pelobates fuscus LC/CR/SZ Darevskia praticola NT/EN/SZ
Pelobates syriacus LC/CR/SZ Ablepharus kitaibelii LC/EN/SZ
Hyla arborea LC/LC/SZ Coronella austriaca LC/LC/SZ
Rana dalmatina LC/LC/SZ Dolichophis caspius LC/VU/SZ
Rana graeca LC/EN/SZ Elaphe quatuorlineata NT/VU/SZ
Rana temporaria LC/LC/SZ Natrix natrix LC/LC/SZ
Pelophylax lessonae LC/VU/SZ Natrix tessellatа LC/LC/SZ

-Pelophylax kl. 
esculentus LC/LC/Z Platyceps najadum LC/EN/SZ

Pelophylax ridibundus LC/LC/Z Zamenis longissimus LC/LC/SZ
Vipera ammodytes LC/LC/Z
Vipera berus LC/VU/SZ
Vipera ursinii VU/CR/SZ

LC – врста није угрожена, NT – врста је скоро угрожена, VU – врста је рањива, ЕN – врста 
је угрожена, CR – врста је критично угрожена, NE – статус угрожености врсте није одређен, 
SZ – врста је строго заштићена, Z – врста је заштићена.
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а 75% врста гмизаваца које насељавају Србију су строго заштићене истим 
актом, док 8% спадају у заштићене врсте, а 17%, односно само четири врсте, 
нису заштићене [24].

МалЕ ХИДРоЕлЕКтРаНЕ ДЕРИВаЦИоНоГ тИПа И УтИЦаЈ  
На лоКалНЕ ПоПУлаЦИЈЕ ВоДоЗЕМаЦа И ГМИЗаВаЦа СРБИЈЕ

Грађевински радови на планинским водотоковима Србије, планирани 
или започети ради изградње малих хидроелектрана (МХЕ даље у тексту) 
деривационог типа, због специфичног начина функционисања (преусме
равање воденог тока, односно његово премештање из корита у цеви дуж 
одређеног дела тока), врше негативан утицај на локалне биљне и живо
тињске заједнице, а тиме и на екосистеме које те заједнице формирају. Пла
нирано преусмеравање воде из речног корита у цеви, чак и када је изведено 
дуж само неколико километара речног тока, негативно утиче не само на вр
сте које спроводе цео свој животни циклус у локалној воденој средини, већ 
и на оне сувоземне организме којима су брдскопланинска проточна водена 
станишта или близина таквих водених станишта неопходни за размножа
вање и развој потомства односно за опстанак популације. тим организмима 
припадају и водоземци и гмизавци. Због своје позиције у ланцима исхране 
обе ове кичмењачке групе представљају фактор стабилности односно (ако/
када се догоди пад бројности њихових популација), нестабилности еко
система чији су чланови. Уништавање места на којима се одвија развиће 
њиховог потомства и/или места која представљају њихове изворе хране и/
или прибежишта неминовно доводи до смањења величине локалних по
пулација водоземаца и гмизаваца због смањења популационе стопе раста. 
Услед губитка јединки, популације постају осетљивије на негативне ефекте 
осцилација срединских фактора (температура, влага, количина падавина, 
итд.), односно на негативне ефекте демографске, срединске и генетичке слу
чајности, што повећава опасност од додатног пада њихове бројности испод 
минималне вијабилне величине популације и последичног изумирања [25].

Већ је напоменуто традиционално становиште да релативно мали 
број врста водоземаца у Србији облигатно користи брдскопланинске те
кућице за размножавање, развој јувенилних узрасних ступњева, и као 
склониште. Међутим, последњих неколико деценија сведоци смо збирног 
негативног утицаја климатских и антропогених промена које резултирају 
нестајањем многих стајаћица у Србији. Под антропогеним променама овде 
се подразумевају деградација и уништавање стајаћица на територији целе 
Србије – од намерног исушивања, нарочито малих водених тела, до њиховог 
претварања у рибњаке, што директно води изумирању локалних попула
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Слика 1. Грчка жаба (Фото: Јелка Црнобрња-Исаиловић)

Слика 2. Шумски даждевњак (Фото: Јелка Црнобрња-Исаиловић)

Јелка ЦрнобрњаИсаиловић



199

ција водоземаца због увођења новог предатора (карниворне врсте риба) у 
станиште [26]. Додатни узрок погоршања стања локалних популација во
доземаца је повећана осцилација вредности климатских параметара (тем
пература, влажност ваздуха, количина падавина) (један од примера може 
се видети у  [27]). У последњој деценији, зиме претежно без снега у нижим 
деловима Србије као и сушна пролећа били су заступљени чешће него пре 
30 година, што је резултирало исушивањем многих малих репродуктивних 
центара водоземаца [28]. Најновији подаци добијени теренским истражи
вањима у Србији показали су да врсте водоземаца које су претежно по
лагале јаја у стајаћице, у планинским екосистемима то чине и у деловима 
планинских река и потока (ЦрнобрњаИсaиловић и сар., у припреми; слика 
5). Забележили смо да, осим грчке жабе, јаја такође полажу у планинске во
дотокове шумска жаба (R. dalmatina), жаба травњача (R. temporaria) и жуто
трби мукач (Bombina variegata). током репродуктивне сезоне, одрасле једин
ке алпског мрмољка (Ichthyosaura alpestris) такође су утврђене у појединим 
брдскопланинским текућицама. Јасно је да ће изградња МХЕ деривационог 
типа додатно повећати вероватноћу изумирања локалних популација ових 
врста водоземаца, јер ће измештањем дела воденог тока из корита потока 
и речица у цеви капацитети за одгајање њихових потомачких генерација 
бити смањени. Негативан ефекат преусмеравања дела тока брдскопланин
ских текућица у цеви огледа се и у смањењу њиховог капацитета да буду ре
продуктивни центри осталих присутних врста водоземаца услед нестајања 
малих стајаћица изазваних климатским променама и антропогеним актив
ностима. Измештањем речног тока из корита планинских река и потока у 
Србији и преусмеравањем у цеви у тренутку када опада број стајаћица које 
су представљале репродуктивне центре водоземаца, бројни инвеститори 
и огроман планиран број МХЕ деривационог типа на брдскопланинским 
водотоковима Србије угрозиће локалне популације врста које су веома че
сте у нашим екосистемима, што ће имати кумулативан ефекат који може 
довести до еколошке катастрофе и тако се негативно одразити на квалитет 
живота становника.

треба додати да су и гмизавцима за опстанак такође неопходне нео
штећене планинске реке и потоци: осим повезаности са локалним акватич
ним заједницама путем комплексних хранидбених односа, терестричне зајед
нице око ових водотокова зависе и од градијента влаге који обезбеђује ра
спршивање текуће воде. Стога локалне популације оних врста гмизаваца које 
су осетљиве на смањење количине влаге у непосредном окружењу, а у такве 
се могу убројити претходно поменути живородни гуштер, шумски гуштер 
и шарка (све три у категоријама угрожених и ретких врста у Србији – табе
ла 1), могу бити веома угрожене агресивном изменом станишта која настаје 
изградњом и пуштањем у рад МХЕ деривационог типа. Наведене три врсте 
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одликују се фрагментисаним распрострањењем у Србији [21], где насељавају 
релативно мали број локалитета у оквиру јужног (живородни гуштер, шар
ка) односно западног (шумски гуштер) периферног дела њихових ареала [29] 
те су од великог значаја за вредност укупног биодиверзитета Србије. осим 
тога, већа комплексност хранидбених ланаца на предеоном нивоу тј. изразита 
трофичка повезаност речних и приобалних екосистема у горњим деловима 
водотокова потврђује да измештање делова водотокова у цеви и последич
но локално угинуће водених организама који представљају плен сувоземних 
предатора (у које се убрајају и многе врсте водоземаца и гмизаваца), директно 
негативно утиче на опстанак тих предатора [30] (графикон 1).

ПРаВНИ аСПЕКт УГРожаВања ВоДоЗЕМаЦа И ГМИЗаВаЦа  
ИЗГРаДњоМ МалИХ ХИДРоЕлЕКтРаНа ДЕРИВаЦИоНоГ тИПа

Изградња и активација МХЕ деривационог типа на начин како је то 
урађено у Републици Србији у сваком појединачном случају крши нацио
налне и међународне правне акте који се односе на очување биолошке раз
новрсности (биодиверзитета) и њених компоненти. Наиме, кратак осврт 

Графикон 1. Пример хранидбеног ланца горњег и доњег тока реке.  
По: Power и Dietrich (2002) [31]
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Слика 3. Обична крастача (Фото: Јелка Црнобрња-Исаиловић)

Слика 4. Рибарица (Фото: Јелка Црнобрња-Исаиловић)
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на садржај Конвенције о биодиверзитету (Convention on Biological Diversity 
– CBD)[31]  коју је Савезна Република Југославија потписала 1992. године 
у Рио де Жанеиру, а Република Србија преузела као наследник СР Југо-
славије, указује да држава потписница има „суверено право искоришћа-
вања својих ресурса у складу са сопственим законима и ОДГОВОРНОСТ 
да активности под њеном контролом не узрокују штету животној среди-
ни других држава или подручја ван граница националног законодавства“. 
Биодиверзитет нема административне границе и негативне еколошке 
промене које би биле изазване изумирањем локалних популација у Србији 
свакако би имале негативан ефекат и на биодиверзитет околних држава. 
Такође, чланом 8. исте конвенције детаљно је дефинисан низ активности 
заштите националне биолошке разноврсности, међу њима и „ц) регули-
сање или управљање биолошким ресурсима важним за очување биолошке 
разноврсности било унутар или ван заштићених подручја, са циљем да 
обезбеди њихово очување и одрживо коришћење“, као и „д) промовисање 
заштите екосистема, природних станишта и одржавање вијабилних попу-
лација врста у природном окружењу“. Дозвољавање градње МХЕ дерива-

Слика 5.  Део планинског водотока у западној Србији – репродуктивни центар 
обичне крастаче, шумске жабе и грчке жабе (Фото: Јелка Црнобрња-Исаиловић)
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ционог типа има потпуно супротан ефекат. Такође, Република Србија је и 
потписник Бернске конвенције о очувању дивљег биљног и животињског 
света и природних станишта Европе (све врсте водоземаца и гмизаваца 
које насељавају Србију налазе се на списку европских заштићених врста 
при чему заштита подразумева и обавезу очувања њихових станишта) 
[32], затим Директиве о стаништима [33–35] (изградња МХЕ деривационог 
типа директно се оглушује о ову директиву), те је нелогично да се на њеној 
територији дозвољавају грађевински подухвати који директно доводе до 
уништавања природних станишта.

Национално законодавство је прецизно дефинисало које радње су 
забрањене на стаништима строго заштићених врста [24] „Заштита строго 
заштићених дивљих врста спроводи се забраном коришћења, уништавања 
и предузимања свих активности којима се могу угрозити дивље врсте И 
ЊИХОВА СТАНИШТА, као и предузимањем мера и активности на упра-
вљању популацијама, прописаних овим правилником и посебним законом“. 
Из свега изложеног постаје јасно да, када би национално законодавство о 
заштити природе било поштовано, ниједна дозвола за изградњу МХЕ дери-
вационог типа  у Србији не би могла бити одобрена!

Недавно уобличен званични документ Eвропског форума о ста-
ништима (енг. ”European Habitat Forum“) наводи да је Европска унија (ЕУ) 
подбацила у испуњавању циља задатог до 2020. да заустави губитак био-
лошке разноврсности те да је неколико независних процена потврдило кон-
тинуирано осиромашење биодиверзитета и деградацију услуга екосистема, 
на територији ЕУ и глобално, што указује на значајну претњу квалитету 
живота човечанства у непосредној будућности и закључује: „Неопходна је 
подршка грађанском покрету чији је циљ спречавање колапса система који 
омогућава наш опстанак и спречавање  уништења будућности наше деце и 
унучади“ [36]. 

ЗАКЉУЧАК

Поред риба, водоземци и гмизавци су још две групе кичмењака које 
су директно угрожене изградњом МХЕ деривационог типа на брдско-пла-
нинским рекама Србије, јер измештање водотока из корита у цеви, макар и 
у дужини од неколико километара, мења њихову популациону динамику на, 
најопштије и најкраће речено, такав начин да ремети хранидбене односе у 
локалним екосистемима и повећава њихову нестабилност. Ове промене јесу 
локалне али, дешавајући се на много локалитета, могу имати кумулативни 
негативни ефекат на биолошку разноврсност Србије. Осим тога, градња 
МХЕ деривационог типа доводи до уништења станишта врста заштићених 

Утицај малих хидроелектрана деривационог типа на локалне популације водоземаца и гмизаваца



204

националним законодавством, што је у супротности и са свим међународ-
ним конвенцијама из области заштите биодиверзитета које је Република 
Србија до сада потписала (oбавеза очувања станишта тих врста). Будући да 
се слични подухвати дешавају и у државама у окружењу, што појачава уку-
пни негативни ефекат инсталације МХЕ деривационог типа, постоји опа-
сност да Република Србија у будућности сноси последице за учествовање у 
нарушавању биодиверзитета у региону.

ЗАХВАЛНИЦА

Желим да изразим захвалност академику Марку Анђелковићу на 
иницијативи за организацију овог значајног симпозијума и на позиву да 
учествујем у раду истог. Текст је писан током студијског боравка на Урба-
на-Шампејн државном универзитету у Илиноису, реализованог средствима 
Фулбрајт фондације.
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Jelka Crnobrnja-Isailović

THE IMPACT OF DIVERSION MINI-HYDROPOWER 
PLANTS ON LOCAL AMPHIBIAN AND REPTILE 

POPULATIONS 

S u m m a r y

Apart from fishes, amphibians and reptiles are another two vertebrate 
groups which are directly jeopardized by construction of diversion mini-
hydropower plants on mountainous rivers in Serbia: redirection of the waterflow 
from the riverbed, even if done in just few kilometers, changes their population 
dynamics in a way that disturbs  trophic relations in local ecosystems and increase 
their instability. These changes are local, but, being done on many localities, would 
have cumulative negative effect on biodiversity of Serbia. Besides, construction 
of diversion mini-hydropower plants leads to habitat destruction of the species 
protected by national law, what is discordant both with national legislation and 
with all international conventions on biodiversity conservation ratified so far by 
Republic of Serbia. As similar actions have been occurring also in the surrounding 
countries (what increases overall negative effect of installation of diversion 
mini-hydropower plants on the entire Balkan peninsula), the Republic of Serbia 
may enter the situation of being penalized for participating in destruction of 
biodiversity in the region. 
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СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
Академик Владимир Костић, председник САНУ

АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР „ЧОВЕК И ЖИВОТНА СРЕДИНА“
Академик Марко Анђелковић, председник

Ми, еколошки активисти са простора вододелницe Црноморског и 
Јегејског слива, тамо где се уздижу планине Бесна Кобила, Варденик, До-
ганичка и Милевска планина у којима су изворишта река Драговиштице, 
Пчиње, Власине, Јерме, Масуричке и Корбевачке реке МОЛИМО САНУ – 
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР „ЧОВЕК И ЖИВОТНА СРЕДИНА“, да уврсти ову 
нашу планирану дискусију која због великог броја дискутаната није могла 
бити презентована на симпозијуму „Утицај малих хидроелектрана на жи-
вотну средину“ од 6. јуна 2019. године. 

ДИСКУСИЈА

Хидроенергетски систем Власина пројектовао је Миладин Печинар 
1934. год., а његова реализација започела је 1945. год. у следећим фазама:

  1. фаза – изградња бране на реци Власини и превођење Колуничке 
реке преко Божичког канала у Власинску акумулацију (бифуркација) (1954).

  2. фаза – изградња брана на Божичкој и Љубатској реци, изградња 
Љубатског и Лисинског канала и пумпног постројења на Лисинском језеру 
за испумпавање воде из Лисинске акумулације у Власинску (бифуркација) 
(1974).

 3. фаза – У току је реализација система којим се преко бране на Бран-
ковачкој реци доводи вода из Бранковачке реке до Љубатског канала, а да 
се не би замуљавале постојеће акумулације изграђене су МХЕ деривационог 
типа на целој дужини Бранковачке реке и њених притока (Прилог 1 и 2). 
Грађевинске дозволе оспорила је инспекција Министарства за заштиту жи-
вотне средине (Прилог 3).

Реализоване бране на Власинској и Божичкој реци су без рибљих ста-
за и еколошког минимума воде испод бране и нанеле су ВЕЛИКУ ШТЕТУ 
заштићеним животињским и биљним врстама као и становницима на овом 
простору. Настала је права еколошка КАТАСТРОФА због испуштања от-
падних вода у притоке реке Драговиштице из рудника „ГРОТ“ а.д. Крива 
Феја и рудника „Подвирови“, којим послује међународна компанија за про-
изводњу руде обојених метала „МИНЕКО“ ЛТД без пречишћавања и ме-
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рења квалитета воде које се испуштају у поменуте реке и преводе у Лисин-
ску и Власинску акумулацију, тако да су Власинско и Лисинско језеро само 
ТАЛОЖНИЦЕ отпадних вода за рудник „ГРОТ“, а сад се реализује „Бранко-
вачки“ довод и за рудник „Подвирови“ у селу Караманица. 

Београд,  дана  6. јуна. 2019. године.

За Иницијативни комитет „ЕКО КРАЈИШТЕ“
Председник мр Бранко Митов, дипл. инг. ел.

Адреса: ул. Рисовица б.б., 17540 Босилеград
Мејл: mitovnis@gmail.com



АПЕЛ САВЕЗА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА СТАРЕ ПЛАНИНЕ 
АКАДЕМИЈСКОМ ОДБОРУ „ЧОВЕК И ЖИВОТНА  

СРЕДИНА“  РАДИ СТАВЉАЊА ФОКУСА НА  
ИСТРАЖИВАЊА ЖИВОГ СВЕТА КОЈИ СЕ  

УНИШТАВА ИЗГРАДЊОМ МХЕ

Савез месних заједница Старе планине је организација која окупља 
представнике локалне заједнице Старе планине,  заинтересовану јавност, 
као и научнике и волонтере из целе Србије који се између осталог и година-
ма боре зa забрану градње малих, мини и микро хидроцентрала и њихово 
брисање из Просторног плана на Старој планини и у целој Србији. 

Сматрамо да је извештај проф. др Ратка Ристића, декана Шумарског фа-
култета, стручно документовао разарајући утицај који мини-хидроелектране 
имају по живи свет, а то је потврдила и Академија инжењерских наука Србије. 
Сви заинтересовани могу ове извештаје прочитати на ФБ страници Савеза. 

Ми, са друге стране, можемо да опишемо стање на терену из прве 
руке. У народу је врло добро познато да се затварањем реке у цев уништава 
сав живи свет. Оно што је важно рећи је то да, нажалост, ми још увек нема-
мо подробно описан тај живи свет. У води која се затвара у цев, поред већ 
познатих врста, постоји велики број водених бескичмењака које наука још 
увек није ни описала. Чак и оне које јесте, за њих углавном не постоје фото-
графије и јавност тешко да може да сазна које су то најзначајније врсте, како 
изгледају, итд. 

Подсећамо на важност истраживања и описивања нових  врста, као 
на пример Постојнске јаме и ендемичне врсте човечије рибице. Улазница за 
овај парк износи од 25 до 40 евра. Званичан податак да је Постојнску јаму 
посетило 31 000 000 посетилаца, говори нам колики значај држава Слове-
нија даје овом парку. Дакле, од чувања биодиверзитета може и да се заради, 
а не само од МХЕ и сличних деструктивних „технологија“.  С друге стране, 
изградњом МХЕ долази и до промена токова подземних вода, нарушавају 
се микроклиме пећина и шпиља у којима се неометано развија живи свет 
хиљадама година. Уколико су пећински организми наш најбогатији једин-
ствени елемент биодиверзитета, угрожавање истог би за нас представљао 
еквивалент уништавања тропских шума. Уместо да таква места чувамо као 
највећу драгоценост, ми ризикујемо њихово потпуно уништење. 

Молимо стручњаке да обезбеде кључеве за одређивање постојећих 
врста са фотографијама, како бисмо могли да оспоримо став да је вода која 
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улази у цев пуста текућина и да је свеједно шта се са њом догађа. Испада тако 
да је за биодиверзитет важан Амазон, али не и наше реке и потоци и да наше 
воде не обилују невероватним карактеристичним и ендемичним врстама. 

Савез верује да све наведено српски академици итекако добро познају 
и зато сматрамо да је по овом питању најважније ставити фокус на науку, 
на истраживање и интензивније документовање постојећег биодиверзите-
та са фотографијама које су доступне јавности. Како ови подаци најчешће 
нису доступни широј јавности, а локално становништво и заштитари, иако 
знају за њихов значај, немају потврду у виду добро припремљене моногра-
фије или фотодокументације, која би била од изузетне помоћи у борби са 
инвеститорима.

Тражимо максималну промоцију наших најзначајнијих  врста живог 
воденог света и нудимо сарадњу и помоћ у томе.

С поштовањем,
Марко Шћибан и Драгана Божиновић  

активисти Савеза месних заједница Старе планине   



Поштовани,
Поводом одржаног научног скупа „Утицај малих хидроелектрана на 

животну средину“  у организацији Академијског одбора „Човек и животна 
средина“ желео бих првенствено да се захвалим САНУ на организацији овог 
догађаја и покретања квалитетне дискусије на тему малих хидроелектрана.

Оно око чега се сви слажемо јесте да су све веће потребе за електричном 
енергијом реалне, и да Република Србија по Уговору о оснивању Енергетске 
заједнице има обавезе да повећа удео зелене енергије у коначној потрошњи. 
Такође је јасно да је Република Србија преузела и друге обавезе заштите жи-
вотне средине и очувања биодиверзитета.

Одржани скуп је показао сву комплексност изградње малих хидрое-
лектрана и указао на недостатке у досадашњој пракси које треба исправити 
кроз унапређење и строжије поштовање законских процедура. Јасно је да је 
изградња малих хидроелектрана мултидисциплинарна делатност која захтева 
холистички приступ решавања економских, еколошких и социолошких аспе-
ката кроз коришћење добре праксе из земаља које су одмакле у овој области. 
Показано је да се у свету наставља тренд изградње МХЕ, као и да са стано-
вишта емисије ЦО2 у атмосферу њихов утицај је најмањи у поређењу са оста-
лим изворима енергије. 

Сматрам да је прави тренутак да САНУ окупи надлежна министарства 
укључена у процес изградње МХЕ и да заједно са стручњацима из поменутих 
области понуде недостајућу законску и подзаконску регулативу како би се увео 
већи ред у ову област. Национално удружење МХЕ стоји на располагању са 
својим знањем и искуствима, да помогне у изналажењу оптималног решења 
како би се постигло одрживо коришћење ресурса, са прихватљивим утицајем 
на животну средину и бенефитима за инвеститоре. Сигуран сам да Србија има 
довољно капацитета да усвоји легислативу којом ће се примењивати добра 
пракса из земаља које имају далеко већи број МХЕ него Србија у овом тренутку.

Као и раније Удружење је спремно на сарадњу и очекује конкретан 
предлог замене локација са грађевинским дозволама у заштићеним подручји-
ма за одговарајућу локацију ван тих подручја. Добијене грађевинске дозволе 
су исходоване у складу са важећим законима Републике Србије, и као такве 
морају пружити правну сигурност за изградњу поменутих објеката.

Молимо САНУ да позове све институције да дискусију на ову тему вра-
ти у државне и стручне токове узимајући у обзир све релевантне чињенице 
које су препознате. До задовољавајућег решења се једино може доћи дијало-
гом и поштовањем струке и чињеница а никако ширењем непотпуних инфор-
мација у медијима. 

Срдачан поздрав,
Владимир Коларевић, маст. инж. маш.

члан Управног одбора Националног удружења малих хидроелектрана



СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
Академијски  одбор „Човек и животна средина“

Предмет: Дискусија поводом научног скупа  
„Утицај малих хидроелектрана на животну средину“,

одржаног 6. јуна 2019. у Свечаној сали САНУ

Завод за заштиту природе Србије основан је 1948. године са циљем 
да окупи стручњаке који ће својим посебним знањима истражити при-
родне вредности Србије, а затим их предложити за заштиту. Од момента 
оснивања па до данас, радом великог броја стручњака, бројним теренским 
истраживањима под различитим условима и са великим ентузијазмом и у 
временима када заштита природе није била посебан предмет интересовања 
друштва, створене су вредне студије заштите и откривене врсте биљака и 
животиња које треба сачувати од изумирања, нарочито због људских ак-
тивности. Статистички говорећи, радом Завода за заштиту природе Србије 
заштићено је 461 природно добро, односно 7,61% територије Србије.

Поред непосредног рада на терену и писања Студија заштите, у пале-
ти делатности Завода свакако је рад на издавању услова заштите природе 
за многе људске делатности, а посебно оне које се спроводе у заштићеним 
природним добрима. Издавање услова има за циљ, да својим радом и реа-
лизацијом најразличитијих пројеката, људи нанесу што мање оштећење у 
природи, па чак и да је неким од делатности унапреде. Један од сегмената 
рада, на издавању услова су и услови који се издају за изградњу и малих 
хиодроелектрана.

Из ових, само део наведених резултата рада, мора се закључити да ова 
установа даје значајан допринос у заштити природе. 

Стога улажемо оправдани приговор Одбору који је организовао науч-
ни скуп о утицају малих хидроелектрана на животну средину, а да за преда-
вача није позвао ниједног запосленог из Завода за заштиту природе Србије. 
Ово нарочито стога што је Одбор остварио блиску сарадњу са ресорним 
Министарством за заштиту животне средине и што му није могло бити не-
познато да је Завод првостепени орган који издаје услове заштите природе 
приликом израде локацијских услова за изградњу мини-хидроелектрана. 
Радећи на давању услова, односно на одбијању давања услова за изградњу 
мини-хидроелектрана, Завод управо обавља своју делатност, чинећи све да 
кроз услове очува природу на најбољи могући начин. 

Предавањем и презентовањем деловања (позитивно и негативно) ра-
зних објеката на природу, неспорно би допринели разумевању свеобухват-
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ног и мултидисциплинарног рада на заштити природе, али допринели би и 
квалитету одржаног научног скупа. Квалитет би био вероватно још већи да 
су Завод и Министарство као другостепени орган у овом послу имали зајед-
нички наступ. Надамо се да ће једном и тај циљ бити заједнички остварен.

Овом нашем незадовољству такође доприноси и два пута поменут За-
вод у негативном контексту. Једном у обраћању господина Горана Тривана, 
министра заштите животне средине и други пут у обраћању и предавању го-
сподина Ристића, декана Шумарског факултета. Помињање Завода, у негатив-
ном контексту, људима који површно или мало знају о раду Завода, без могућ-
ности да се одговори на ове констатације, може створити негативан однос и 
слику о Заводу. Све то даље може се негативно одразити и на непосредан рад 
Завода, посебно ако се има у виду да запослени Завода велики део свог радног 
времена проводе управо на терену у сусретима са локалним становништвом. 
На сву срећу људи, на терену, одлично познају рад и залагање Завода.

Посебна је чињеница, да је помињање Завода отворило и суштинска 
питања некоректног односа према овој институцији, непознавање мате-
рије и недоследност у изношењу чињеница, о чему смо вас такође могли 
обавестити.

Када је реч о утицајима мини-хидроелектрана на природу, чули смо 
једнострана предавања и презентације, које нису нудила решења. Са једне 
стране представљене су мини-хидроелектране као својеврсни гаранти очу-
вања животне средине и природе, обновљиви извори енергије, а са друге 
стране је речено да су мини-хидроелектране један од апсолутних криваца 
урушавања здраве животне средине и уништења природе. Што све заједно, 
није тачно! 

Предавачи су врло стручно и основано, засновано на науци, износи-
ли податке и чињенице. Узроке и последице су објашњавали свако са свог 
аспекта. Истицали су да је рад на проблему мини-хидроелектрана мултиди-
сциплинаран, али се јасно видело да њихови приступи управо нису били 
мултидисциплинарни. Завод је својим вишедеценијским мултидисципли-
нарним радом на многим задацима, могао да помогне у заједничком разу-
мевању и отвори дебату о постизању оптималних решења.

Постоје примери и за једно и друго. Стручњаци Завода су на позив јед-
не од земаља Европске уније, били у студијској посети на тему обновљивих 
извора енергије, о чему смо вас могли детаљно обавестити. Представљени 
су нам принципи рада, законска регулатива и стручно-научна основа, којом 
се руководе приликом успостављања различитих обновљивих извора енер-
гије (соларних колектора и мини-хидроелектрана), у складу са прописима и 
достигнућима ЕУ. Предочене су нам и све грешке које су у овом послу чини-
ли и начини на које су их отклањали, о чему смо вас такође, могли упознати 
предавањем.
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Завод се залаже за доношење измена и/или новог Закона о заштити 
природе, где ће бити јасно прецизирано све оно што у овом моменту до-
води до недоумица или различитих тумачења. Залаже се за обавезно сту-
диозно покретање (биолошких, хидробиолошких....) истраживања (утврђи-
вања нултог стања) на свакој потенцијалној локацији за изградњу било ког 
обновљивог извора енергије. Праћење и континуирани мониторинг стања 
природе и животне средине током извођења радова, као и током касније 
експлоатације. Одређивање компензацијских мера. Ревизију рибљих стаза 
на свим изграђеним МХЕ и електранама, израду посебних услова заштите 
природе, студија и пројеката за сваку рибљу стазу, као и за потенцијалне 
нове рибље стазе. На овај начин видимо могућ почетак решавања нагоми-
ланих проблема у заштити природе.

                                                     



САНУ
Академијски одбор „Човек и животна средина“

Академик Марко Анђелковић, председник Одбора
Кнез Михаилова 35/II, Београд

10. јун 2019. године

ПРЕДМЕТ: Симпозијум УТИЦАЈ МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ у САНУ

  

Прилог дискусији

Поштовани,

Достављам прилог дискусији на ову тему, после целодневног прису-
ства и моје кратке дискусије при крају симпозијума.

Немам већих примедби на садржај и састав симпозијума, осим што 
је требало позвати представника Републичког хидрометеоролошког заво-
да, као једине институције у Србији која Законом о хидрометеоролошкој 
делатности има право и одговорност да спроводи систематска и повремена 
– циљана мерења хидролошких и метеоролошких величина, или да верифи-
кује мерења која су обављена од стране других институција или компанија. 
Што је, свакако, незаобилазна прва претпоставка за дискусије о водности или 
издашности сливова и потока – река, као и свих услова за акватични свет.

Дакле, почетак и крај свих дискусија о МХЕ и акватичном свету су по-
уздани подаци о томе колико има воде и какав је њен распоред током године 
и наравно током више година, али и какав је квалитет воде: о томе нисмо 
чули ни од једног излагача.

Да поновимо: континуална мерења протицаја, која се могу увести у 
сваком тренутку и на сваком месту под руководством РХМЗ-а, једина су 
релевантна подлога за све даље радове и анализе.

Након пажљивог слушања излагача и дискусије на симпозијуму, 
имајући у виду пре свега провенијенцију излагача, те да су готово сва преда-
вања, поготову  громогласна, де факто, у име надлежних институција, запра-
во била „алиби“ предавања, илити „прање трагова“ дугогодишње и темељне 
дезинтеграције сектора вода или водопривреде, политичким и парцијалним 
програмима, акцијама, законодавним и другим прописима, покушаћу пре 
свега, да резимирам своја размишљања, кроз следећа два предлога:
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Предлог бр. 1

Ради формирања програма за израду Стратегије Србије у сектору 
вода, јер Србија већег богатства нема, предлажем да САНУ организује са-
станак представника надлежних институција, а пре свега  Републичке ди-
рекције за воде, РХМЗ-а, „Србијавода“, „Вода Војводине“, факултета и ин-
ститута, који имају познате и признате резултате у истраживањима, сту-
дијама или пројектима везаним за воду, укључујући и представнике ЕПС-а, 
као и власнике ВХЕ и МХЕ.

Образложење: у Србији нису ефективни нити се поштују Закон о води, 
Стратегија о води, па сходно, ни остали документи и подзаконска акта, а ка-
моли дозволе за изградњу великих и малих инфраструктурних објеката и 
система, па ни ВХЕ нити МХЕ.

Дакле, многе активности, или готово све које су у вези са водом су, у 
ствари, нелегалне, многе су ван здраве памети, а највећи део у супротности 
са основним интересима Србије. Зато треба успоставити предложену 
Стратегију као подлогу за остале кораке, па и за дискусије о МХЕ.

Предлог бр. 2

Неопходно је успостављање програмског задатка за развојни мулти-
дисциплинарни пројекат за заштиту природних ресурса и очување живот-
не средине у Србији. 

Овим пројектом треба конкурисати код Владе Србије јер у коришћењу 
и уништавању водних и других ресурса учествује 7 министарстава, али сва-
ко са парцијалним интересима и ограниченом, често минорном одговор-
ношћу, као сто је случај са МХЕ, јер смо видели да НИКО није одговоран 
за изградњу, а камоли за експлоатацију природе и воде, нити ће бити по 
важећим законима.

Министарства, готова сва, расправљају о  заштити животне средине, 
„повезују“ интересе кроз националне и међународне пројекте за „очување 
животне средине“. У ствари су резултати, готово свих пројеката и актив-
ности, у супротности са интересима Србије, али иду даље и даље; пракса иде 
чак дотле да планове развоја појединих највећих српских јавних предузећа 
раде стране фирме: па се поставља питање за чије интересе?

У оквиру Пројекта свакако треба реалније оценити хидропотенција-
ле у Србији и њихово стварно коришћење. Садашње процене су веома заста-
реле, а савременим анализама и моделима управљања (којима располажемо), 
могу да се обезбеде значајне „нове“ количине енергије (о чему нико не води 
бригу); о ефектима климатских промена, које су евидентне да и не говоримо. 

И на крају, изражавам спремност да учествујем у предложеним актив-
ностима.



221

У међувремену, молим да Ваш одбор, па и остали у САНУ, размотре 
понуђену Декларацију о води коју је усвојила Комисија за УНЕСКО Репу-
блике Србије на састанку дана 6. јуна 2019. године; у прилогу.  

С дубоким поштавањем и захвалношћу што сте организовали симпо-
зијум о МХЕ,

Професор Јован Деспотовић, дипл. грађ. инж.
Председник Националног комитета за Међународни хидролошки програм 

Унеска
Извршни директор Унеско центра II категорије ИРТКУД

Члан Комисије за Унеско Републике Србије
jdespotovic@grf.bg.ac.rs

jovandespotovic1952@gmail.com
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СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР „ЧОВЕК И ЖИВОТНА СРЕДИНА“ 

Ову прилику користимо да изразимо велико задовољство, због одр-
жаног Симпозијума на тему  ,,Утицај малих  хидроцентрала на животну сре-
дину, 6. јуна 2019, у  Свечаној сали САНУ.

Као тим који ову тему прати, од далеке 2004. год., и посебно, од тре-
нутка пуног интензивирања активности инвеститора и одређених држав-
них институција, у имплементирању пројекта деривационих мини-хидро-
електрана, 2013., изражавамо велико поштовање и захвалност.

Охрабрени наступом председника САНУ, академика В. Костића и 
председника Академијског одбора ,,Човек и животна средина“ М. Анђел-
ковића, добили смо нов импулс, за даља прегнућа, како ми, тако и тимови 
широм региона који су нападнути пројектима деривационих мини-хидро-
електрана.

У том контексту, као екипа из регије, највише девастиране овим про-
јектом, стојимо Вам у потпуности на располагању, са свим материјалима 
(кореспонденција са државним органима и фото-документација), у даљем 
раду Вашег одбора, на ову тему.

Веома уважавајући излагања  и дискусију, осећамо потребу да на овај 
начин бацимо додатно светло на неке, мање обрађене, (негативне) ефекте 
изградње деривационих мини-хидроелектрана.

Наиме, нарушавањем вековних корита река ископавањем за потре-
бе изградње деривационих мини-хидроелектрана долази до дестабили-
зације речних обала и појачања енергије бујичних токова услед повећања 
количине материјала које водена маса носи са собом. Прецизније рече-
но, за разлику од ситуације када бујице носе махом ситнији материјал 
испран ерозивним дејством падавина, у речним коритима нарушеним 
иско пом и транслокацијом материјала ради изградње цевовода и водо-
захвата деривационих МХЕ, током бујица долази до померања и круп-
нијег материјала, чија маса и растућа кинетичка енергија додатно абра-
зивно делују на обале. 

Даље, цевоводи МХЕ који су положени директно у стална корита 
река, изграђени су тек након што је претходно очишћено, односно „осло-
бођено“ корито од природних препрека речном току, (веће стене, изваљена 
стабла и пањеви, мањи слапови) а те препреке су у стварности обезбеђи-
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вале драгоцене расходе брзине и последично ублажавање снаге бујица. У 
тако „очишћеним“ речним коритима, цевовод постаје својеврсни тобоган 
који драматично повећава брзину бујица, уједно многоструко повећавајући 
и њену кинетичку енергију, што све додатно повећава опасност за људе и 
добра у низводном делу речног тока.

Такође нису сагледани кумулативни ефекти изградње више дерива-
ционих МХЕ на кратким растојањима, чији објекти су, на једном истом по-
току или мањој планинској речици, некада изграђени чак и у непрекинутом 
низу и где се водена маса из једног цевовода иза турбине једне МХЕ, преко 
преливног резервоара, одмах уводи у цевовод  друге МХЕ. Потпуно је ре-
ално очекивати да се оваквом изградњом деривационих МХЕ сви пратећи 
проблеми мултиплицирају, од потпуног заустављања даље прихране под-
земних резервоара воде, до промена у микроклими читавих сливних под-
ручја уцевљених река.

Превентива, али и модел решења управо оваквих ситуација морао 
је бити подзаконски акт Министарства заштите животне средине (у виду 
Правилника о стратешкој процени утицаја на животну средину), који до 
дана данашњег из непознатих разлога није донет. Поменути подзаконски 
акт на Симпозијуму уопште није поменут као једно од могућих брзих и ефи-
касних решења иако је поменути Правилник у директној надлежности на-
пред поменутог Министарства.

Такође, није поменуто да је за потребе изградње деривационих МХЕ, 
чији цевоводи су најчешће километарских дужина, потребно искрчити, 
дакле трајно уклонити, велики број стабала шумског дрвећа. Стабла се крче, 
дакле трајно уклањају, како за потребе изградње водозахвата и цевовода, 
тако и за изградњу машинске зграде и пратећих објеката, али и приступних 
саобраћајница.

Овде наглашавамо да је реч о крчењу шуме што, према важећем Зако-
ну о шумама, значи да су искрчене површине трајно изгубљене за шумску 
производњу, односно на истим више није могуће/дозвољено подизати шуму. 
Ако се данас зна да су шума и шумско дрвеће од кључног значаја за смањење 
ефекта стаклене баште и производњу кисеоника, просто је необично да се 
нико није потрудио да на примеру изградње само једне деривационе МХЕ 
у сost-benefit анализу укључи и рачуницу колико ће мање кисеоника бити 
произведено трајним уклањањем на стотине стабала шумског дрвећа и исту 
стави у корелацију са добитима од изградње ових објеката.

У прилог таквој рачуници требало би додати и дрвеће које ће се 
потпуно извесно осушити у наредном периоду, као последица драстично 
измењених станишних услова, како због вишка воде (изнад водозахва-
та), тако и због мањка воде у речним коритима низводно од водозахвата, 
којим стаблима тзв. „биолошки минимум“ не обезбеђује минимум неопхо-
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дан за преживљавање. Поменутој рачуници треба придодати податак да, у 
највећем броју случајева, предмет сушења су стабла брзорастућих врста др-
већа (врбе, тополе, јове), које најбрже депонују велику количину угљеника 
из атмосфере и услед тога су препознате као посебно значајне врсте у борби 
против климатских промена.

Бука и вибрације такође нису поменуте иако због свог негативног 
дејства на окружење потпуно заслужују да буду у рангу горе набројаних 
проблема.

На крају, али не мање важно, мишљења смо да би симпозијум био пот-
пуно заокружен излагањем представника правосудних органа који би пред-
ставио правно гледање на проблем изградње деривационих мини-хидроелек-
трана, нарочито у светлу колизије постојећих прописа у погледу обавезе и 
времена решавања имовинско-правних односа који претходе изградњи обје-
ката МХЕ, (Закон о основама својинско правних односа и Закон о планирању 
и изградњи), као и последице поистовећивања приватног вла сништва (ми-
ни-хидроелектране) са општим интересом (енергетски објекти).

С поштовањем               др Јелена Дрманац 
                др Благоје Пејић и  
                Александар Драшковић



ЗАКЉУЧЦИ ОРГАНИЗАЦИОНОГ  
ОДБОРА СИМПОЗИЈУМА

 „Утицај малих хидроелектрана на животну средину“

1. Процес планирања, пројектовања, изградње и коришћења малих 
хидроелектрана (МХЕ) у Србији, у периоду 2007–2018, показао је слабост 
појединих законских решења, административних процедура, техничких 
решења и рада инспекцијских служби, на штету животне средине и често 
против интереса локалног становништва.

2. Србија је најсиромашнија земља Балкана у односу на аутохтоне повр-
шинске воде, због чега је, да би се искористио расположиви хидропотенцијал 
малих водотокова, потребно сачинити студију оправданости и план изградње 
МХЕ, који би поред стратешких циљева развоја енергетике узели у обзир 
стратегију управљања водама и планове за заштиту животне средине. То је 
законска обавеза, која укључује анализу друштвене оправданости планског 
решења и стратешку процену утицаја на животну средину.

3. Хидроелектране на малим водотоковима, мале су само када се 
посматра са енергетског становишта. Њихов утицај на режим вода и живот-
ну средину је велики, јер се налазе у еколошки и социјално веома осетљивом 
и рањивом простору. Због тога је потребно применити строге критеријуме 
код издавања лиценци за њихово пројектовање, а ревизију тих пројеката 
морају да врше компетентне ревизионе, мултидисциплинарне комисије, 
састављене од стручњака за пројектовање хидротехничких и енергетских 
објеката и стручњака из области заштите животне средине. Пре издавања 
дозвола за изградњу и употребу МХЕ обавезно се на деоници од уласка у 
цев речне воде па низводно до изласка воде у речно корито мора утврдити 
у природним условима постојање узајамне везе површинских и подземних 
вода, проверити испуњеност пројектних услова и прибавити сагласност ре-
публичких институција и јавних предузећа задужених за заштиту природе 
и управљање водама. Анализа и процена утицаја на животну средину мора 
бити обавезна за све МХЕ, независно од њихове снаге. 

4. Изградња МХЕ деривационог типа има трајне негативне после-
дице на водене екосистеме и у супротности је са концепцијом уређења и 
управљања водама. Због тога МХЕ деривационог типа не треба градити у 
заштићеним природним подручјима (национални паркови, паркови при-
роде, специјални резервати природе и др.) и у зонама санитарне заштите 
изворишта за водоснабдевање односно прихрањивања издани. Досадашња 
пракса у супротности је са више ратификованих међународних конвенција 
и директива које су предуслов за  успостављање европске мреже заштићених 
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подручја  „НАТУРА 2000“.  Тренутно је у Србији под неким видом заштите 
7,61% територије, док је Просторним планом Републике Србије предвиђено 
повећање површине под заштитом на 12%. Изградњом МХЕ деривационог 
типа ремете се еколошке, хидрографске, хидролошке, морфолошке и ам-
бијенталне целине и таква подручја трајно губе могућност да буду стављена 
под заштиту. Такви негативни примери већ постоје на заштићеним природ-
ним подручјима Старе планине, Голије, Гоча, итд.

5. Неопходно је да се безусловно заштите сви конзервационо вредни 
фондови поточне пастрмке и других ендемичних врста риба, гмизаваца и 
водоземаца, као и осталих организама екосистема планинских река у Ср-
бији, од могућности угрожавања штетним ефектима МХЕ деривационог 
типа.

6. Потребно је да се посебним подзаконским актом пропише мето-
дологија за одређивање минимално одрживог или гарантованог еколошког 
протока низводно од водозахвата МХЕ, с обзиром на то да се ради о обавези 
прописаној Законом о водама. Такође треба  прописати начин контроле и 
установити строге санкције за непоштовање тог услова. Досадашња пракса 
је показала да је на већем броју локација на којима су изграђене деривацио-
не МХЕ дошло до недопустиве девастације станишта ретких и угрожених 
биљних и животињских врста, осиромашења биодиверзитета, изазивања 
поремећаја у ланцима исхране и, на крају, деградације екосистема на ширем 
простору. Са хидрографске мапе Србије нестали су поједини водотоци који 
су у целости уведени у цевоводе. Неопходно је појачати инспекцијски над-
зор, јер се показало у пракси да се инвеститори не придржавају прописаних 
услова о еколошком протоку.

7. Бројне неадекватно пројектоване и изграђене МХЕ су безбедно-
сно опасне јер се налазе на бујичним водотоцима, па њихово рушење током 
бујичних поплава може да изазове врло ризичне ситуације на низводним 
деловима тока. Посебан проблем је засецање настабилних падина и активи-
рање клизишта, као и полагање деривационих цевовода у коритима за вели-
ку воду, чиме се ствара опасност од веће геотехничке дестабилизације тере-
на и речних корита, која може да изазове врло тешке последице. Евиденти-
рани су случајеви где су, ради што јефтинијег полагања дугачког цевовода, 
оштећене и конструкције бујичних преграда у којима су депоноване велике 
количине наноса. Таквим питањима требало би посебно обратити пажњу 
приликом издавања услова и мишљења надлежних институција током про-
цеса израде техничке документације, као и приликом давања употребних 
и водних дозвола за рад МХЕ, јер могу да изазову непроцењиву штету при 
бујичним поплавама, па чак и људске жртве у насељима низводно од МХЕ.

8. Уништавањем водних потенцијала уништава се кључни развојни 
хидрографско-еколошки ресурс, који је изузетно важан за развој еколошког 
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и сеоског туризма у насељима у брдско-планинским подручјима и у одређе-
ним геолошким и хидрогеолошким условима може имати негативан утицај 
на ресурс подземних вода који је у функцији водоснабдевања. Искуство из 
света, а у новије време и у Србији, показује да је то један од најпогоднијих, 
најпрофитабилнијих начина да се стабилизују социјалне и економске при-
лике у таквим насељима и створе услови за њихов несметан развој и омогући 
останак и опстанак људи на тим просторима. Неадекватним коришћењем 
водних потенцијала угрожава се развој и егзистенцијални опстанак.

9. Хидропотенцијал је важан обновљиви извор за производњу електри-
чне енергије у Србији, али се мора користити плански, уз поштовање најви-
ших стандарда у свим фазама пројектовања, изградње и коришћења. Закљу-
чке о негативним ефектима деривационих МХЕ не би требало уопшта вати на 
све МХЕ и хидроелектране веће снаге. Мале хидроелектране и хидроелектра-
не веће снаге треба градити тамо где су испуњени услови одрживости који 
уважавају енергетске, еколошке, економске, развојне и социолошке аспекте. 



НЕСЛАГАЊЕ СА ПОЈЕДИНИМ ЗАКЉУЧЦИМА  
ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА СИМПОЗИЈУМА „УТИЦАЈ 
МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ“

Потписници текста у наставку се не слажу са појединим закључци-
ма Организационог одбора симпозијума „Утицај малих хидроелектрана на 
животну средину“, јер су:

•	пренаглашени закључци о негативним утицајима деривационих ма-
лих хидроелектрана (МХЕ) на животну средину, засновани на лошим при-
мерима из домаће праксе,

•	занемарени позитивни утицаји МХЕ на животну средину, предста-
вљени на одржаном симпозијуму, и њихове компаративне предности у од-
носу на друге обновљиве и необновљиве изворе енергије,

•	уопштени за све деривационе МХЕ са недовољно стручном аргумен-
тацијом, необјективни и неадекватно научно засновани.

Мњење се упућује на појединачне закључке у радовима чији су аутори 
потписници претходно наведеног издвојеног мишљења.

Проф. др Владан Карамарковић
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	Male hidroelektrane low rez I
	Male hidroelektrane low rez II
	Male hidroelektrane low rez III
	Male hidroelektrane low rez IIII
	Male hidroelektrane low rez IIIII
	Male hidroelektrane low rez IIIIII



