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Апстракт: Коришћење енергије Сунца и ветра као обновљивих извора енергије доноси бројне предности. У овом раду 
истраживано је и анлизирано са какавим потенцијалом соларне енергије и енергије ветра располаже Република Србија. 
Анализа потенцијала енергије Сунца и ветра за 2017. годину урађена је на основу званничних података добијених мерењем 
и очитавањем на изабраним хидрометеролошким станицама РХМЗ Србије. 

Кључне речи: енергијa Сунца; енергије ветра; обновљиви извори енергије, потенцијали у Србији. 

1 УВОД  
Тренутна енергетска зависност од фосилних горива, на првом месту од нафте и њених деривата, због све 

мањих резерви прети да угрози човекова достигнућа. Поред тога, коришћењем фосилних горива у атмосферу се 
емитује угљен диоксид (CO2), што доводи до загађења животне средине и промена климатских услова. Како би 
смањила негативне последице по животну средину и успорила климатске промене, Европска Унија увела је 
енергетску политику 20-20-20. То подразумева побољшање енергетске ефикасности за 20%, већу употребу 
обновљивих извора енергије за 20% и смањење емисије CO2

Предмет истраживања овог мастер рада су потенцијали енергије Сунца и ветра, као обновљивих извора 
енергије, у 2017. години у Србији, као и развој и инсталација технологија и система за коришћење енергије 
Сунца и енергије ветра за производњу електричне енергије у Србији. Обрађена су и техничка решења, односно 
технологије, за загревање санитарне воде и грејање објеката коришћењем енергије Сунца. 

 за 20%. Србија, по овом питању, настоји да своју 
енергетску политику усагласи са Европском Унијом.  

Основни циљ рада је да се укаже на значај коришћења енергије Сунца и енергије ветра као обновљивих 
извора енергије, заштиту животне средине, потенцијале енергије ветра и енергије Сунца у Србији, и наравно, 
економску оправданост инсталирања ветроелектрана и соларних електрана. 

Тема овог рада одабрана је у намери и да допринесе актуелизацији овог веома важног питања и промоцији 
коришћења енергије из обновљивих извора у Србији. Анализа података о брзини и правцу ветра и инсолацији 
за одабрана подручја дала је охрабрујуће резултате. Наиме, Србија у целини располаже са респектабилним 
потенцијалом енергије Сунца и ветра. Ако бисмо повукли паралелу са земљама Западне Европе, дошли бисмо 
до чињенице да Србија располаже знатно већим потенцијалом енергије Сунца и ветра, али неупоредиво мањим 
инсталисаним капацитетима за производњу електричне енергије.  

2 ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О ЕНЕРГИЈИ. ТЕХНОЛОГИЈЕ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ СУНЦА И ВЕТРА 
Енергију можемо дефинисати на више начина. Енергија се налази, у различитим облицима, свуда око нас, 

можемо је осетити, видети, чути. Енергија представља способност система да изврши неки рад или произведе 
други облик енергије. Енергија се неможе нити створити нити уништити, већ само трансформисати из једног 
облика у други. Пет основних облика енергије: механичка, топлотна, хемијска, електрична и нуклеарна. 

Изворе енергије делимо на: необновљиве и обновљиве. Због практичне примене и доступности, данас се све 
чешће говори о пет обновљивих извора енергије: хидроенергија, енергија сунца, енергија ветра, геотермална 
енергија и енергија биомаса. 

2.1 Врсте ветра 
Постоје ветрови који дувају стално и ветрови који дувају повремено, па у смислу поделе ветрова, ово можемо 

узети као основну поделу. У локалне ветрове који дувају на подручју Србије и суседних земаља спадају: Кошава, 
Фен, Вардарац, Развигор, Маестрал, Северац, Бура и Југо. Кошава је јак, слаповит, југоисточни ветар који има 
ударе од најмање 5,5 бофора, односно 11 m/s. Значење назива кошава, буквално значи „брз ветар“,што најбоље и 
говори о њеној природи.   Најјаче дува од Великог Градишта до Новог Сада, а најснажније у области око Вршца, 
Беле Цркве и Рама. Најјачи измерени удар кошаве у Вршцу, измерен је 11.01.1987. године, а износио је 48m/s, 
односно 173 km/h. 



2.2 Технологија коришћења енергије ветра 
Ветроелектране представљају системе за производњу, односно трансформацију енергије ветра у електричну 

енергију. 

 

Слика 1.  Пренос електричне енергије ветрогенератора у мрежу 

Ветрогенераторе можемо поделити према: 

• Положају осе обртања: 
o Са хоризонталном осом 
o Са вертикалном осом 

• Броју крилаца-лопатица: 
o Једнокрилне 
o Двокрилне 
o Трокрилне 
o Вишекрилне  

• Типу: 
o Обичне, са аеродинамичним пресеком крилца 
o Обичне, без аеродинамичног пресека крилца 
o Савонијусове 
o Даријусове 
o Комбиноване: Даријус-Савонијус и специјалне  

2.3 Технологија коришћења енергије сунца 
Сунце је наша најближа звезда, непосредно или посредно, представља извор готово све расположиве енергије 

на Земљи. Заправо, сви облици енергије настају или су настали под утицајем Сунчевог зрачења. Када 
анализирамо енергију зрачења Сунца, подразумевамо њено искоришћење у тренутку када дође на Земље. 

Са техничког аспекта постоје две могућности за енергетско искоришћавање Сунчевог зрачења: претварање 
соларне енергије у топлотну енергију и претварање соларне енергије у електричну енергију. 

Фотонапонским ћелијама, на директан начин трансформишемо енергије Сунца у електричну eнергију. 
Фотонапонске ћелије могу бити израђене од различитих врста полупроводничких материјала, који могу бити 
сложени у различите структуре, са циљем постизања што боље ефикасности претварања соларне у електричну 
енергију. Основни типови ФН ћелија су: Монокристалне ћелије, Поликристалне ћелије, Аморфне ћелије, 
Кадмијум телурова (CdTe) ћелија. 

 

Слика 2.  Соларна електрана 

3 МЕТОДОЛОГИЈА 
Истраживања, за потребе овог рада, се ослањају на домаћу и страну стручну литературу и званичне 

извештаје Републичког хидрометеоролошког завода Србије. Коришћени су званични климатолошки подаци за 
2017. годину, објављени у Метеоролошком годишњаку 1 Републичког хидрометеоролошког завода Србије. За 
узорке је одабрано неколико референтних локација, односно метеоролошких станица. Коришћено је више 
општенаучних метода: емпиријска, компаративна и синтетичка научна метода. 



4 РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

4.1 Анализа потенцијала енергије ветра у Србији за 2017. годину  
За потребе овог рада извршена је анализа енергетског потенцијала ветра у Србији на основу званичних 

података РХМЗ Србије,  измерених и очитаних на изабраним метеоролошким станицама.  Одабраних седам 
локација, односно, метеоролошких станица, Београд, Нови Сад, Вршац, Лозница, Златибор, Ниш и Врање, 
представљају репрезентативне узорке за територију Србије.  

За израду рада коришћени су домаћи и страни стручни извори,  између осталих, коришћен је Атлас ветрова 
(Wind Atlas). У склопу пројекта, Атлас ветрова, урађена су два мерења снаге ветра у Србији, на висини од 100 m, 
у јануару и јулу,  те на основу добијених резултата урађен је картографски приказ просечних снага ветра. 

    
Слика 3.  Просечна снага ветра на висини од 100 m мерена у јануару и јуну 

На картографском приказу можемо да видимо да у Србија, на целој територији, постоји више потенцијално 
погодних локација за изградњу ветроелектрана: 

• Источни делови Србије: Стара Планина, Власина, Озрен, Ртањ, Дели Јован, Црни Врх, итд. 
• Планинске области, Златибор, Копаоник и Дивчибаре, где би се уз наменска мерења могле утврдити 

погодне микролокације за изградњу ветрогенератора. 
• Панонска низија, северно од Дунава је веома богата ветром. Додатне погодности су, веома приступачан 

терен, добро развијен друмски, железнички и речни саобраћај, постоји електро мрежа, близина великих 
центара потрошње електричне енергије и сл. Анализом расположивих, званичних података РХМЗ, дошло 
се до резултата, који говоре да је подручје око Вршца изузетно богато ветром. 

Вредности коришћене у овом раду су, добијене мерењем на метеоролошким станицама, измерене на 
стандардној висини од 10 метара изнад тла. На бази доказане теорије, снага ветра на већим висинама изнад тла 
знатно је већа. Због тога је за потребе изгрдње, односно, одабира локације, ветроелектране, неопходно извршити 
наменска мерења, која ће дати прецизније показатеље. За ту намену постављају се мерни стубови са различитим 
висинама мерења. Мерења се спроводе дужи временски период, најмање једну годину.  

Резултати добијени истраживачким радом приказани су табеларно. Овде је на примеру Златибора дат 
детаљан приказ методологије рада, очитаних вредности и релевантних параметара за дату локацију. Добијени 
резултати за остале локације дати су у збирној табели. 

ТАБЕЛА I.  БРЗИНА И ПРАВАЦ ВЕТРА НА ЗЛАТИБОРУ У 2017. ГОДИНИ  

месец превац Средња  брзина ветра (m/s) Средња брзина 
ветра (km/h) 7:00 14:00 21:00 средња 

1 WNW 2,4 2,2 2,3 2,3 8,3 
2 WWNW 1,9 2,6 2,1 2,2 7,9 
3 WNW 1,8 2,6 2,0 2,1 7.6 
4 WNNE 2,4 2,6 2,1 2,3 8.3 
5 NNE 1,8 2,2 1,6 1,8 6.5 
6 WENE 2,2 2,4 2,3 1,8 6.5 
7 NNE 2,0 2,1 1,6 1,8 6.5 
8 NNE 1,7 2,3 1,5 1,7 6.1 
9 WNW 2,2 2,2 1,6 2,2 7.9 

10 WNW 2,4 2,1 1,8 2,1 7.6 
11 WNW 2,9 2,9 3,0 2,8 10.1 
12 WSW 3,7 3,2 3,5 3,3 11.9 

год. WNW    2,2 7.9 



ТАБЕЛА II.  БРЗИНА И ПРАВАЦ ВЕТРА НА ОДАБРАНИМ ЛОКАЦИЈАМА У 2017. ГОДИНИ  

Одабране 
локације 

Географска 
ширина 

Географска 
дужина 

Надморска 
висина  

(m) 

Правац 
дувања 
ветра 

Највећа средња 
месечна брзина ветра 

Средња годишња 
брзина ветра 

(m/s) (km/h) (m/s) (km/h) 
Златибор 43°44' 19°43' 1029 WNW 2,3 8,3 2,2 7.9 
Београд 44°48' 20°28' 132 WSEN 2,5 9,0 2,0 7.2 

Ниш 43°20' 21°54' 202 ENEWNW 1,8 6,5 1,3 4,7 
Врање 42°33' 21°55' 433 NNE 2,3 8,3 1,6 5,8 

Нови Сад 45°19' 19°50' 86 NWESE 3,5 12,6 2,8 10,1 
Лозница 44°32' 19°14' 121 WSW 1,5 5,4 1,1 4,0 
Вршац 45 º 09’ 21º 18’ 85 SENW 4,4 15,8 3,5 12,6 

 

У табели II дат је преглед збирних резултата, анализе потенцијала енергије ветра у Србији у 2017. години. 
Видимо да су најмање брзине ветра измерене у Лозници а највеће у Вршцу. Интересантно је приметити да су на 
локацијама Београд, Нови Сад и Вршац измерене највеће брзине ветра што јасно показује да на овом подручју 
постоји добар потенцијал енергије ветра. Можемо закључити да Србија располаже са респектабилним 
потенцијалом енергије ветре. Резултат истраживања и анализе података, на узоркованим метеоролошким 
станицама, показује да Србија има технички искористив ветропотенцијал у распону од 8 до 15 GW, што је знатно 
више од нашег тренутног дефицита у електричној енергији 

4.2 Анализа потенцијала енергије Сунца у Србији за 2017. годину  
За потребе овог рада извршена је анализа потенцијала енергије Сунца у Србији на основу званичних података 

РХМЗ Србије, измерених и очитаних на изабраним метеоролошким станицама. Одабраних осам локација, 
односно, метеоролошких станица, Златибор, Нови Сад, Врање, Лозница, Ниш, Вршац, Кикинда и Зајечар, 
представљају репрезентативне узорке за територију Србије.  

За израду овог рада коришћени су подаци о просечној, максималној и минималној температури, осунчаности 
у часовима. Измерене вредности су на дневном, месечном и годишњем нивоу за 2017. годину. У раду су 
дефинисане  и табеларно приказане добијене вредности на месечном и годишњем нивоу. У табели су дате 
добијене, укупне и средње вредности, осунчаности у часовима на месечном и годишњем нивоу, као и средњи и 
укупни, месечни и годишњи, интензитет зрачења, на хоризонталну површину у kW/m2

Истраживања потенцијала енергије Сунца за 2017. годину показују, на основу узоркованих локација, а на 
бази званичних података РХМЗ Србије, да се укупно годишње трајање сијања сунца креће од 1894,7 часова, 
колико је измерено у Зајечару, до 2451,0 часова годишње колико је измерено у Кикинди.  

. 

 

Слика 4.  Годишња осунчаност у Србији, изражена у часовима 

У наставку је на примеру Кикинде дат преглед методологије рада, очитаних вредности и релевантних 
параметара за одабрану локацију. Добијени резултати за остале локације дати су у збирној табели. 



ТАБЕЛА III.  ОСУНЧАНОСТ И ИНТЕНЗИТЕТ ЗРАЧЕЊА НА ХОРИЗОНТАЛНУ ПОВРШИНУ НА ЛОКАЦИЈИ КИКИНДА У 2017. ГОДИНИ  

 
Месец Укупно 

год. 
Сред. 
год. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Осунчаност 
(часови) 82,5 84,2 190,9 191,6 292,8 326,0 361,8 339,4 192,6 198,0 99,9 91,3 2451,0 204,3 

Зрачење 
(kW/m2 1,30 ) 2,05 3,55 5,10 6,40 6,55 6,85 5,95 4,45 3,00 1,50 1,05 1456,50 3,99 

ТАБЕЛА IV.  АНАЛИЗА ПОТЕНЦИЈАЛА ЕНЕРГИЈЕ СУНЦА У СРБИЈИ, НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОМ УЗОРКУ ОСАМ ИЗАБРАНИХ ЛОКАЦИЈА У 2017. 
ГОДИНИ 

Одабране 
локације 

Географска 
ширина 

Географска 
дужина 

Надморска 
висина / m 

Осунчаност, годишње, у 
часовима 

Зрачење, годишње, 
kW/m2 

укупно средње укупно средње 
Златибор 43°44' 19°43' 1029 1433,8 119,5 1316,40 3,61 
Кикинда 45 º 51’ 20º 28’ 81 2451,0 204,3 1456,50 3,99 

Ниш 43°20' 21°54' 202 2022,2 168,5 1531,40 4,20 
Врање 42°33' 21°55' 433 2284,0 190,3 1543,40 4,23 

Нови Сад 45°19' 19°50' 86 2304,2 192,1 1392,64 3,82 
Лозница 44°32' 19°14' 121 2314,4 192,9 1333,50 3,65 
Вршац 45 º 09’ 21º 18’ 85 2440,1 203,4 1424,75 3,90 
Зајечар 43 º 53’ 20º 28’ 144 1894,7 157,9 1453.35 3.98 

 

Према добијеним подацима видимо да је, у 2017. години, Кикинда имала најдужу осунчаност од 2451 h/god. 
Истовремено, Зајечар је био са најмањим бројем часова осунчаности од 1894,7 h/god. На основу броја часова 
осунчаности, да се закључити да Србија, у целости, располаже са значајним потенцијалом енергије Сунца. 

5 ЗАКЉУЧАК 
Иако је енергија, у различитим облицима, свуда око нас, човечанству прети опасност да, услед технолошког 

развоја, због недостатка енергије и климатских промена, дође у веома тешку ситуацију. Тренутно је тежиште на 
коришћењу фосилних горива, чије резерве су све мање, а експлоатација постаје све скупља. Осим тога, 
коришћење ових горива проузрокује емисије штетних гасова у атмосферу, што за последицу има загађење 
човековог животног простора и угрожава његов опстанак. 

У духу популаризације и промоције коришћења енергије из обновљивих извора и смањења емисије штетних 
гасова, писан је и овај рад. Анализа података о брзини и правцу ветра и инсолацији за одабрана подручја дала је 
охрабрујуће резултате. Наиме, Србија у целини располаже са респектабилним потенцијалом енергије Сунца и 
ветра. Ако бисмо повукли паралелу са земљама Западне Европе, дошли бисмо до чињенице да Србија располаже 
знатно већим потенцијалом енергије Сунца и ветра, али неупоредиво мањим инсталисаним капацитетима за 
производњу електричне енергије. Коришћење енергије из обновљивих извора има вишеструку оправданост.  

На крају, треба истаћи да је даљи развој и опстанак човечанства директно везан за коришћење енергије из 
обновљивих извора, на првом месту Сунца и ветра. Са потенцијалом енергије Сунца и ветра са којим располаже, 
уз инсталирање довољних капацитета ветро и соларних електрана, Србија у будућности може да буде енергетски 
стабилна и за живот здрава средина. Стога, овај рад можемо да закључимо са оптимистичким погледом у 
будућност Србије по питању коришћења енергије Сунца и ветра. 
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