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UU raduradu jeje datdat presekpresek aktuelnogaktuelnog stanjastanja
eneretikeeneretike uu SrbijiSrbiji sasa posebnimposebnim osvrtomosvrtom
nana značajznačaj izgradnjeizgradnje institucionalninstitucionalnihih,,nana značajznačaj izgradnjeizgradnje institucionalninstitucionalnihih,,
kadrovskkadrovskihih ii materijalnmaterijalnihih kapacitetakapaciteta
državedržave zaza strateškostrateško planiranjeplaniranje održivogodrživogdržavedržave zaza strateškostrateško planiranjeplaniranje održivogodrživog
razvojarazvoja energetikeenergetike ..



EnergetikaEnergetika jeje jedanjedan odod preduslovapreduslova razvojarazvoja
R blikR blik S bijS bij ii jj bb kk ljljRepublikeRepublike SrbijeSrbije ii razvojnarazvojna bazabaza svakesvake zemljezemlje..

IzmeIzmeđđuu razvojarazvoja energetikeenergetike ii razvojarazvoja ostatkaostatka
privredeprivrede postojipostoji veomaveoma znaznaččajnaajna korelacijakorelacija,,
kojakoja sese ostvarujeostvaruje definisanjemdefinisanjem dugorodugoroččnene
energetskeenergetske politikepolitike,, kojakoja bibi omoguomoguććilaila::

-- orijentacijuorijentaciju nana sopstvenesopstvene izvoreizvore energijeenergije,,j jj j pp g jg j ,,
-- optimalneoptimalne strukturestrukture zaza snabdevanjesnabdevanje,,

ostvarivanjeostvarivanje racionalnogracionalnog korikorišćšćenjaenja energijeenergije ii-- ostvarivanjeostvarivanje racionalnogracionalnog korikorišćšćenjaenja energijeenergije ii
smanjivanjesmanjivanje njenognjenog uticajauticaja nana degradacijudegradaciju
žživotnivotnee sredinsredineežživotnivotnee sredinsredinee..



EnergetskiEnergetski resursiresursi uu RepubliciRepublici SrbijiSrbiji relativnorelativno susuEnergetskiEnergetski resursiresursi uu RepubliciRepublici SrbijiSrbiji relativnorelativno susu
siromašni,siromašni, imajuimaju nepovoljannepovoljan sastav,sastav, jerjer uu njimanjima
d i id i i li itli it ii f kif kidominiradominira lignitlignit ii geografskigeografski susu neravnomernoneravnomerno
raspoređeniraspoređeni..



Raspoloživost domaćih izvora Raspoloživost domaćih izvora Raspoloživost domaćih izvora Raspoloživost domaćih izvora 
primarne energije primarne energije 



РРregled potrošnje primarne energije u zemljama regled potrošnje primarne energije u zemljama 
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РРregled potrošnje finalne energije u zemljama regled potrošnje finalne energije u zemljama 

Биомаса &
Остало

g p j g j jg p j g j j
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2 Ciljevi energetske politike2 Ciljevi energetske politike2.Ciljevi energetske politike2.Ciljevi energetske politike
StrateškiStrateški ciljeviciljevi energenergetskeetske politikepolitike detaljnodetaljno

susu navedeninavedeni uu StrategijiStrategiji razvojarazvoja energetikeenergetikesusu navedeninavedeni uu StrategijiStrategiji razvojarazvoja energetikeenergetike
RepublikeRepublike SrbijeSrbije dodo 20152015.. godinegodine ii uu
ProgramuProgramu ostvarivanjaostvarivanja StrategijeStrategije razvojarazvoja
energetskogenergetskog sektora,sektora, kojikoji jeje VladaVlada usvojilausvojila
20072007.. godinegodine ii onioni obuhvatajuobuhvataju::

11)znatno)znatno poboljšanjepoboljšanje energetskeenergetske efikasnostiefikasnosti
dada bibi sese smanjismanjillaa potrošnjapotrošnja energijeenergije,, aa

ii titi ii i ti t kk iisamimsamim timtim ii uvoznauvozna zavisnostzavisnost kaokao ii
negativannegativan uticajuticaj sektorasektora energetikeenergetike nana
životnuživotnu sredinusredinu povećalapovećala konkurentnostkonkurentnostživotnuživotnu sredinusredinu,, povećalapovećala konkurentnostkonkurentnost
industrijeindustrije ii standardstandard građanagrađana;;



Utvrđivanje bazne linije Utvrđivanje bazne linije –– emisija emisija CCOO22
И С јИ С ј CDMCDMИзвор: Стратегија примене Извор: Стратегија примене CDM CDM у енергетском секторуу енергетском сектору

Србије, 2009Србије, 2009
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22))sigurnostsigurnost ii stabilnoststabilnost snsnaabdevanjabdevanja,,
oostvaristvarivanjevanje ekonomskiekonomski isplaisplattiveive
proizvodnjeproizvodnje dovoljnihdovoljnih količinakoličina energijeenergijep jp j jj g jg j
usklađeneusklađene sasa standardimastandardima EU,EU, nana načinnačin ii uu
količinamakoličinama kojekoje ćeće pratitipratiti dindinaamičanmičankoličinamakoličinama kojekoje ćeće pratitipratiti dindinaamičanmičan
ekonomskiekonomski rastrast;;

šćšć33)podsticanje)podsticanje korišćenjakorišćenja obnovljivihobnovljivih izvoraizvora
energijeenergije..g jg j



Базна линија емисије СО2 и утицај Базна линија емисије СО2 и утицај CDM пројеката на CDM пројеката на 
јј 1990 (1990 (ii hhсмањење емисија у односу на смањење емисија у односу на 1990. годину (1990. годину (inin--house house 

code)code)Извор: Стратегија примене механизама чистог Извор: Стратегија примене механизама чистог 
развоја у енергетском сектору Србије, 2009развоја у енергетском сектору Србије, 2009

120

140

100

120

(%
)

Емисија 1990. год. 100% 

60

80

ис
иј
а 
С
О

2 

20

40Ем
и

Базни сценарио 1
Подсценарио 2.1: смањење емисије 5%
Подсценарио 2.2: смањење емисије 10%

0

20

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Подсценарио 2.3: смањење емисије 20%
Подсценарио 2.4: повећање емисије 10%

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Година



2 1 Povećanje energetske efikasnosti2 1 Povećanje energetske efikasnosti2.1.Povećanje energetske efikasnosti2.1.Povećanje energetske efikasnosti

UU okviruokviru povećanjapovećanja energetskeenergetske efikasnosti,efikasnosti,p jp j gg ,,
potrebnopotrebno jeje istraživanjeistraživanje ii primenaprimena
energetskihenergetskih izvoraizvora sasa gasnogasno--parnimparnim
ciklusomciklusom zaza spregnutuspregnutu proizvodnjuproizvodnjuciklusomciklusom zaza spregnutuspregnutu proizvodnjuproizvodnju
električneelektrične ii toplotnetoplotne energijeenergije
(kogeneraciju)(kogeneraciju) ii povećanjepovećanje učešćaučešća( g j )( g j ) p jp j
spregnutespregnute proizvodnjeproizvodnje električneelektrične ii
toplotnetoplotne energijeenergije uu komunalnojkomunalnoj ii
industrijskojindustrijskoj energeticienergeticiindustrijskojindustrijskoj energeticienergetici..

SrbijiSrbiji predstojipredstoji težaktežak zzadatakadatak izradeizrade
akcionihakcionih planovaplanova oo energetskojenergetskoj efikasnostiefikasnostiakcionihakcionih planovaplanova oo energetskojenergetskoj efikasnostiefikasnosti
uu finalnojfinalnoj potrošnjipotrošnji kojimakojima sese smanjujesmanjuje
finalnafinalna potrošnjapotrošnja zaza 99 %% uu perioduperiodu odod
de etde et godinagodina p imenep imene Di ekti eDi ekti edevetdevet godinagodina primeneprimene DirektiveDirektive
20062006//3232/ES/ES..



2.2.Očuvanje životne sredine2.2.Očuvanje životne sredine2.2.Očuvanje životne sredine2.2.Očuvanje životne sredine

RepublikaRepublika SrbijaSrbija jeje privrženaprivržena potpisanompotpisanom
UgovoruUgovoru oo energetskojenergetskoj zajednicizajednici JIJI Evrope,Evrope,
k jik ji d t ljd t lj j dj d dd d td tkojikoji predstavljapredstavlja jednojedno odod sredstavasredstava
ostvarenjaostvarenja ciljevaciljeva održivogodrživog razvojarazvoja ovogovog
sektorasektorasektorasektora..

P bl iP bl i žž ii tt didi ti iti iProblemiProblemi žž ii vv oo tt nn ee sredinesredine uu energeticienergetici susu
drugidrugi prioritet,prioritet, aa njihnjih nijenije malomalo::



--ograničenograničen kvantitetkvantitet ii lošloš kvkvalalitetitet domaćihdomaćih
energetskihenergetskih sirovina,sirovina,
i ki k i ti t dd f il ihf il ih ii--visokavisoka zavisnostzavisnost odod uvozauvoza fosilnihfosilnih goriva,goriva,

--sistemisistemi zaza proizvodnjuproizvodnju energijeenergije susu staristari ii slaboslabo
opremopremljljenieni uređajimauređajima zaza zaštzaštitituu životneživotneopremopremljljenieni uređajimauređajima zaza zaštzaštitituu životneživotne
sredine,sredine,

--infrastrukinfrastruktturaura sese viševiše godinagodina nene održavaodržavainfrastrukinfrastruktturaura sese viševiše godinagodina nene održavaodržava
adekadekvvatatnnоо..

ImajućiImajući uu viduvidu potrebupotrebu zaza iizzgradnjomgradnjom novenove ii
revitalizacijomrevitalizacijom ii modernizacijommodernizacijom postojećepostojeće
i fi f tt ktkt kk ii či j iči j i dd i d ji d j iiinfrasinfrasttrukturerukture ,, kaokao ii činjenicučinjenicu dada proizvodnjaproizvodnja ii
potrošnjapotrošnja energijeenergije prouzrokujeprouzrokuje glavniglavni pritisakpritisak
nana životnuživotnu sredinusredinu uu RepubliciRepublici Srbiji,Srbiji, uu ovomovomnana životnuživotnu sredinusredinu uu RepubliciRepublici Srbiji,Srbiji, uu ovomovom
sektorusektoru sese očekujuočekuju ii najvećenajveće investicijeinvesticije..



2.3. Obnovljivi izvori energije2.3. Obnovljivi izvori energije2.3. Obnovljivi izvori energije2.3. Obnovljivi izvori energije
TrećiTreći prioritetprioritet jeje našenaše priključenjepriključenje svetskomsvetskom

trendutrendu korišćenjakorišćenja obnovljivihobnovljivih izvoraizvoratrendutrendu korišćenjakorišćenja obnovljivihobnovljivih izvoraizvora
energijeenergije..
РРotencijalotencijal obnovljivihobnovljivih izvoraizvora energijeenergije uuРРotencijalotencijal obnovljivihobnovljivih izvoraizvora energijeenergije uu

SrbijiSrbiji iznosiiznosi okooko tritri milionamiliona tenten,, štošto iznosiiznosi
blizublizu 2525 odstoodsto godišnjegodišnje potrošnjepotrošnje energijeenergijeblizublizu 2525 odstoodsto godišnjegodišnje potrošnjepotrošnje energijeenergije..

EnergijaEnergija vetra,vetra, vode,vode, toplotatoplota iziz zemlje,zemlje,
SunceSunce bioizvoribioizvori otpadotpad svesve toto zajednozajednoSunce,Sunce, bioizvori,bioizvori, otpad,otpad, svesve toto zajedno,zajedno,
pružapruža velikuveliku mogućnostmogućnost zaza smanjivanjesmanjivanje
energetskeenergetske zavisnostizavisnosti odod inostranstvainostranstva teteenergetskeenergetske zavisnostizavisnosti odod inostranstva,inostranstva, tete
zaza poboljšanjepoboljšanje trgovinskogtrgovinskog bilansa,bilansa, kaokao ii
manjemanje zagađenjezagađenje životneživotne sredinesredinemanjemanje zagađenjezagađenje životneživotne sredinesredine



DugoročnaDugoročna strategijastrategija razvojarazvoja energetikeenergetikegg g jg j jj gg
moramora ovimovim aktivnostimaaktivnostima dada posvetiposveti
značajnuznačajnu pažnju,pažnju, jerjer susu dugodugo postojalepostojaleznačajnuznačajnu pažnju,pažnju, jerjer susu dugodugo postojalepostojale
zabludezablude oo raspoloživimraspoloživim energetskimenergetskim
potencijalimapotencijalima obnovljivihobnovljivih izvoraizvorapotencijalimapotencijalima obnovljivihobnovljivih izvoraizvora
energijeenergije uu RepubliciRepublici SrbijiSrbiji..

FavorizovaniFavorizovani susu korišćenjekorišćenje energijeenergije suncasunca
ii geotermalnageotermalna energija,energija, ii poredporedii geotermalnageotermalna energija,energija, ii poredpored
očiglednihočiglednih činjenicačinjenica dada RepublikaRepublika SrbijaSrbija
raspolažeraspolaže velikimvelikim količinamakoličinama biomasebiomaseraspolažeraspolaže velikimvelikim količinamakoličinama biomasebiomase,,
prepre svegasvega otpadneotpadne biomase,biomase, šumarskešumarske ii

lj i dlj i d i d ji d j ii ddpoljoprivrednepoljoprivredne proizvodnjeproizvodnje ii drvnedrvne
industrijeindustrije..



TekTek susu StudijamaStudijama NacionalnogNacionalnog programaprograma
energetskeenergetske efikasnostiefikasnosti StrategijomStrategijomenergetskeenergetske efikasnostiefikasnosti,, StrategijomStrategijom
privrednogprivrednog razvojarazvoja RepublikeRepublike SrbijeSrbije dodo

čč20102010.. godine,godine, ii konačnokonačno ProgramomProgramom
ostvarivanjaostvarivanja StrategijeStrategije razvojarazvojajj g jg j jj
energetikeenergetike RepublikeRepublike SrbijeSrbije dodo 20152015..
godinegodine (Modul(Modul 1414)) definisanedefinisane približnopribližnogodinegodine (Modul(Modul 1414),), definisanedefinisane približnopribližno
tačnetačne veličineveličine ovihovih energetskihenergetskih
potencijalapotencijala ii uspostavljeniuspostavljeni realnirealni odnosiodnosipotencijala,potencijala, ii uspostavljeniuspostavljeni realnirealni odnosiodnosi
međumeđu njimanjima..



2 4 Rudarstvo2 4 Rudarstvo2.4.Rudarstvo2.4.Rudarstvo
UU RepubliciRepublici SrbijiSrbiji radiradi okooko 200200 rudnikarudnika..

PoslednjihPoslednjih decenijadecenija znatnoznatno jeje opalaopala
d kd k i d ji d jrudarskarudarska proizvodnjaproizvodnja..

RazloziRazlozi zaza toto susu višestrukivišestruki::
ii d ljd lj l jl j jj ihih--nisunisu dovoljnadovoljna ulaganjaulaganja uu razvojrazvoj novihnovih
tehnologijatehnologija zaza eksploataciju,eksploataciju, pripremupripremu ii
preradupreradu mineralnihmineralnih sirovinasirovina nana osnovuosnovupreradupreradu mineralnihmineralnih sirovinasirovina nana osnovuosnovu
kojihkojih bibi moglemogle dada budubudu valorizovanevalorizovane ii
sirovinesirovine nižegnižeg kvalitetakvaliteta;;

--znatnoznatno jeje smanjensmanjen obimobim geološkihgeoloških
istraživanjaistraživanja ii pripremepripreme novihnovih rezervirezervi usledusled
intenzivneintenzivne eksploatacijeeksploatacije mineralnihmineralnihintenzivneintenzivne eksploatacijeeksploatacije mineralnihmineralnih
sirovina,sirovina, štošto jeje uzrokovalouzrokovalo padpad kvantitetakvantiteta ii
kvalitetakvaliteta mineralnemineralne sirovinesirovine nana kojojkojoj sesej jj j
bazirabazira proizvodnjaproizvodnja..



OOd ži id ži i jj jj bl tibl ti l dl d ććOOdržividrživi razvojrazvoj uu ovojovoj oblastioblasti ogledaogledaćeće sese uu
sledećimsledećim sektorskimsektorskim ciljevimaciljevima::

11)usklađivanju)usklađivanju propisapropisa iziz oblastioblasti rudarstvarudarstva sasa
zakonodavstvomzakonodavstvom EUEU;;zakonodavstvomzakonodavstvom EUEU;;

22)uspešnom)uspešnom završetkuzavršetku tranzicijetranzicije uu rudarskomrudarskom22)uspešnom)uspešnom završetkuzavršetku tranzicijetranzicije uu rudarskomrudarskom
sektorusektoru ss većimvećim učešćemučešćem privatnogprivatnog sektorasektora ii
povećanjupovećanju ekonomičnostiekonomičnosti poslovanjaposlovanja rudarskihrudarskih

ććpreduzećapreduzeća;;
33)) racionalnomracionalnom upravljanjuupravljanju..



4 Investicije4 Investicije4.Investicije4.Investicije
UU energeticienergetici bibi uu narednomnarednom perioduperiodu trebalotrebalo

najvišenajviše raditiraditi nana izgradnjiizgradnji novihnovihjj g jg j
energetskihenergetskih objekataobjekata zaza proizvodnjuproizvodnju
električneelektrične energije,energije, aa zatimzatim nana

it li ijiit li iji t kiht kih t j jt j jrevitalizacijirevitalizaciji energetskihenergetskih postrojenjapostrojenja uu
elektroenergetskomelektroenergetskom sistemu,sistemu, opremiopremi nana
površinskimpovršinskim kopovimakopovima gradskimgradskimpovršinskimpovršinskim kopovima,kopovima, gradskimgradskim
toplanamatoplanama ii industrijskimindustrijskim energanamaenerganama..

SSamoamo EUEU jeje investiralainvestirala uu poslednjihposlednjih 1010SSamoamo EUEU jeje investiralainvestirala uu poslednjihposlednjih 1010
godinagodina viševiše odod polapola mlrdmlrd evraevra ,a,a uu najavinajavi
susu ii novenove investicije,investicije, aliali ćeće SrbijaSrbija moratimorati dadasusu ii novenove investicije,investicije, aliali ćeće SrbijaSrbija moratimorati dada
nastavinastavi sasa modernizacijommodernizacijom
elektroenergetskogelektroenergetskog sektorasektora..g gg g



MinistarstvoMinistarstvo rudarstvarudarstva ii energetikeenergetike jeje najavilonajavilo
izgradnjuizgradnju novihnovih kapacitetakapaciteta zaza proizvodnjuproizvodnjuizgradnjuizgradnju novihnovih kapacitetakapaciteta zaza proizvodnjuproizvodnju
električneelektrične energije,energije, poputpoput novihnovih termocentralatermocentrala
uu KostolcuKostolcu ii Štavlju,Štavlju, kaokao ii hidrocentralehidrocentrale nanauu KostolcuKostolcu ii Štavlju,Štavlju, kaokao ii hidrocentralehidrocentrale nana
DriniDrini..

UU najavinajavi jeje ii izgradnjaizgradnja reverzibilnereverzibilne hidrocentralehidrocentraleUU najavinajavi jeje ii izgradnjaizgradnja reverzibilnereverzibilne hidrocentralehidrocentrale
,,Đerdap,,Đerdap 33,,,, odod 600600MWMW instalisaneinstalisane snagesnage ii
izgradnjaizgradnja elektraneelektrane nana gasgas odod 450450 MWMWg jg j gg
instalisaneinstalisane snagesnage uu nekomnekom odod većihvećih gradovagradova uu
SrbijiSrbiji..

TrenutnoTrenutno jeje odobrenoodobreno viševiše energetskihenergetskih dozvoladozvola zaza
realizacijurealizaciju projekataprojekata proizvodnjeproizvodnje strujestruje iziz OIEOIE uu

k jk j d id i dd kk 22 l dl dukupnojukupnoj vrednostivrednosti odod okooko 22 mlrdmlrd evra,evra, aa
razmišljarazmišlja sese ii oo izgradnjiizgradnji nuklearnenuklearne
termocentraletermocentrale BeleneBelene nakonnakon ukidanjaukidanjatermocentraletermocentrale Belene,Belene, nakonnakon ukidanjaukidanja
moratorijumamoratorijuma..



ZADACI/OBAVEZEZADACI/OBAVEZEZADACI/OBAVEZEZADACI/OBAVEZE



--РепубликаРепублика СрбијаСрбија каокао чланицачланица УједињенихУједињених
анцијаанција имаима обавезуобавезу комуникацијекомуникације саса ОдсекомОдсеком заза
статистикустатистику УједињенихУједињених нацијанација ((UnitedUnited NationsNations
St ti tiSt ti ti Di i iDi i i ))StatisticsStatistics DivisionDivision)) ии подношењеподношење годишњихгодишњих
извештајаизвештаја уу складускладу саса годишњимгодишњим упитникомупитником..
Пре аПре а аа 9090 С ораз аС ораз а оо с аб за јс аб за ј--ПремаПрема чланучлану 9090.. СпоразумаСпоразума оо стабилизацијистабилизацији ии
придруживањупридруживању саса ЕвропскомЕвропском УнијомУнијом,,
РепубликаРепублика СрбијаСрбија преузимапреузима обавезуобавезу подношењаподношењаРепубликаРепублика СрбијаСрбија преузимапреузима обавезуобавезу подношењаподношења
статистичкихстатистичких податакаподатака оо енергетскоменергетском секторусектору..
СтатистичкаСтатистичка сарадњасарадња сесе фокусирафокусира нана развојразвојСтатистичкаСтатистичка сарадњасарадња сесе фокусирафокусира нана развојразвој
ефикасногефикасног ии одрживогодрживог енергетскогенергетског системасистема којикоји
обезбеђујеобезбеђује поузданепоуздане ии тачнетачне податкеподатке којикоји сусуобезбеђујеобезбеђује поузданепоуздане ии тачнетачне податкеподатке којикоји сусу
неопходнинеопходни заза планирањепланирање ии праћењепраћење процесапроцеса
транзицијетранзиције ии реформиреформи уу СрбијиСрбији..



СтатистичкиСтатистички системсистем земљеземље потписницепотписнице требатреба
ускладитиускладити саса основнимосновним принципимапринципима статистикестатистикеускладитиускладити саса основнимосновним принципимапринципима статистикестатистике
прокламованимпрокламованим одод странестране УједињенихУједињених нација,нација,
ЕвропскогЕвропског кодакода статистичкестатистичке праксепраксе ии јаснимјасним
прописимапрописима ЕвропскогЕвропског законазакона оо статистицистатистиципрописимапрописима ЕвропскогЕвропског законазакона оо статистицистатистици..

UU slučajuslučaju pristupanjapristupanja RepublikeRepublike SrbijeSrbije grupigrupi zemaljazemalja iziz
„Aneksa„Aneksa I“I“ OkvirneOkvirne konvencijekonvencije oo globalnimglobalnim klimatskimklimatskim

j di j ihj di j ih ijij d id i d id i bibi
jj gg

promenamapromenama UjedinjenihUjedinjenih nacijanacija,, navedeninavedeni zadacizadaci bibi sese
znatnoznatno proširiliproširili ii usložiliusložili,, tete bibi oosnovnesnovne karakteristikekarakteristike
novihnovih zadatakazadataka bilebile::

--češćičešći periodiperiodi podnošenjapodnošenja detaljnijihdetaljnijih ii obimnijihobimnijih izveštajaizveštaja
oo emisijamaemisijama ii ponorimaponorima gasovagasova sasa efektomefektom staklenestaklene
baštе,baštе,baštе,baštе,

--novenove aktivnostiaktivnosti vezanevezane zaza sprovođenjesprovođenje projekataprojekata uu
okviruokviru fleksibilnihfleksibilnih mehanizamamehanizama KjotoKjoto protokola,protokola, kaokao štošto
susu projektiprojekti ZajedničkeZajedničke implementacijeimplementacije ((JointJointsusu projektiprojekti ZajedničkeZajedničke implementacijeimplementacije ((JointJoint
Implementation)Implementation) ii trgovinatrgovina emisijamaemisijama..

OveOve aktivnostiaktivnosti trebatreba dada osposobeosposobe odgovarajućeodgovarajuće institucijeinstitucijepp g jg j jj
uu RepubliciRepublici SrbijiSrbiji dada mogumogu dada ispuneispune zahtevezahteve kojikoji sese
postavljajupostavljaju članicamačlanicama EvropskeEvropske unijeunije premaprema PropisuPropisu
EvropskogEvropskog parlamentaparlamenta ii SavetaSaveta oo energetskojenergetskoj statisticistatistici..



5 Izgradnja institucionalnih kapaciteta5 Izgradnja institucionalnih kapaciteta5.Izgradnja institucionalnih  kapaciteta5.Izgradnja institucionalnih  kapaciteta

StrateStratešškaka dokumentadokumenta uu oblastioblasti energetskeenergetskeStrateStratešškaka dokumentadokumenta uu oblastioblasti energetskeenergetske
politikepolitike RepublikeRepublike SrbijeSrbije susu rarađđenaena
povremenopovremeno,, uglavnomuglavnom angaangažžovanjemovanjem
p i emenop i emeno fo mi anihfo mi anih g pag pa ekspe ataekspe ataprivremenoprivremeno formiranihformiranih grupagrupa eksperataeksperata,,
bezbez prapraććenjaenja realizacijerealizacije usvojenihusvojenih akataakata ii
njihovognjihovog kratkorokratkoroččnognog//dugorodugoroččnognognjihovognjihovog kratkorokratkoroččnognog//dugorodugoroččnognog
dejstvadejstva nana energetskienergetski sektorsektor ii racionalnuracionalnu
potropotroššnjunju energijeenergije ii energenataenergenata uu
RRepubliciepubliciRRepubliciepublici..



ЗбогЗбог изнетогизнетог сесе намећенамеће потребапотреба дада сесе ии уу
С б јС б јСрбији,Србији, каокао ии уу другимдругим државамадржавама уу региону,региону,
штошто препре приђеприђе институционалноминституционалном
организовањуорганизовању стратешкогстратешког планирањапланирања ууорганизовањуорганизовању стратешкогстратешког планирањапланирања уу
енергетскоменергетском секторусектору,, kojkojии биби подразумеваоподразумевао
организовањеорганизовање::

МрежеМреже заза стратешкостратешко планирањепланирање уу
енергетскоменергетском секторусектору РепубликеРепублике СрбијеСрбије,, којакоја
биби окупилаокупила најзначајнијенајзначајније институцијеинституције сасабиби окупилаокупила најзначајнијенајзначајније институцијеинституције саса
већвећ стеченимстеченим искуствомискуством уу планирањупланирању уу
енергетициенергетици окооко центра,центра, формираногформираног уурр рр ф р рф р р уу
једнојједној одод тихтих институцијаинституција,, kaokao ii формирањеформирање::
ИнститутаИнститута заза стратешкостратешко планирањепланирање уу
енергетскоменергетском секторусектору РепубликеРепублике СрбијеСрбије каокаоенергетскоменергетском секторусектору РепубликеРепублике СрбијеСрбије,, каокао
посебногпосебног институтаинститута уу формиформи друштвадруштва саса
ограниченомограниченом одговорношћуодговорношћу..ограниченомограниченом одговорношћуодговорношћу..



6.Izgradnja kadrovskih kapaciteta6.Izgradnja kadrovskih kapaciteta
PotrebaPotreba zaza izgradnjomizgradnjom kapacitetakapaciteta uu oblastioblasti

strateškogstrateškog planiranjaplaniranja uu energetskomenergetskom sektorusektoru
podrazumevapodrazumeva II potrebupotrebu zaza strucnimstrucnim kadrom,kadrom, preprepp pp ,, pp
svegasvega zaza energetskimenergetskim menadžerimamenadžerima..

MinistarstvoMinistarstvo rudarstvarudarstva ii energetikeenergetike je,je, kaokao jedanjedan odod
svojihsvojih budućihbudućih ciljevaciljeva navelonavelo ii uspostavljanjeuspostavljanjesvojihsvojih budućihbudućih ciljeva,ciljeva, navelonavelo ii uspostavljanjeuspostavljanje
sistemasistema energetskogenergetskog monitoringamonitoringa uu svihsvih 165165
opština,opština,kaokao ii izraduizradu bazebaze podatakapodataka oo lokalnimlokalnim
sistemimasistemima energetike kojuenergetike koju bibi radiliradili energetskienergetskisistemimasistemima energetike,kojuenergetike,koju bibi radiliradili energetskienergetski
menadžeri,amenadžeri,a kojakoja bibi bilabila sastavnisastavni deodeo energetskogenergetskog
informacionoginformacionog sistema(GISsistema(GIS bazebaze podatakapodataka))..

A ijA ij t kt k fik tfik t R blikR blik S bijS bijAgencijaAgencija zaza energetskuenergetsku efikasnostefikasnost RepublikeRepublike SrbijeSrbije
jeje svojimsvojim programimaprogramima obukeobuke energetskihenergetskih
menadžeramenadžera uu industrijiindustriji uu viševiše navratanavrata daladala svojsvoj
d id i č k jč k j jj d ljid lji d id i kkdoprinos,doprinos, aa očekujeočekuje sese njennjen daljidalji doprinosdoprinos krozkroz
obukeobuke zaza akreditovaneakreditovane energetskeenergetske pregledace,pregledace,
eneregetskeeneregetske menadžeremenadžere ii energetskeenergetske referentereferente,,gg gg
kojikoji cece ,dalje,,dalje, izdavatiizdavati potvrdepotvrde oo redovnimredovnim ii
dobrovoljnimdobrovoljnim energetskimenergetskim pregledimapregledima..



Međutim,Međutim, svesve nnavedeneavedene aktivnostiaktivnosti uu sprovođenjusprovođenju,, p jp j
strategijestrategije zahtevajuzahtevaju permanentnopermanentno angažovanjeangažovanje
visokostručnihvisokostručnih kadrovakadrova sasa ekspertskimekspertskim znanjimaznanjima iziz
oblastioblasti planiranjaplaniranja uu energetici,energetici, energetskeenergetske statistike,statistike,p jp j g ,g , gg ,,
energetskihenergetskih tehnologijitehnologiji ii procesa,procesa, kaokao ii stalnestalne
delatnostidelatnosti iziz oblastioblasti statistikestatistike ii analitičkeanalitičke simulacijesimulacije ii
analizeanalize makroenergetskihmakroenergetskih sistemasistema kaokao podrškepodrškeanalizeanalize makroenergetskihmakroenergetskih sistemasistema kaokao podrškepodrške
navedenimnavedenim delatnostimadelatnostima uu okviruokviru strateškogstrateškog
planiranjaplaniranja..

UU promenamapromenama sasa svesve dinamičnijimdinamičnijim radnimradnim okruženjemokruženjemUU promenamapromenama sasa svesve dinamičnijimdinamičnijim radnimradnim okruženjemokruženjem
svesve češćečešće postajemopostajemo svesnisvesni snagesnage ljudskihljudskih resursaresursa,,
čiječije kapacitetekapacitete trebatreba razmatratirazmatrati uu vremevreme formulisanjaformulisanja
strateškihstrateških energetskihenergetskih planovaplanova takotako štošto odlukuodluku oostrateškihstrateških energetskihenergetskih planova,planova, takotako štošto odlukuodluku oo
otvaranjuotvaranju novihnovih kapacitetakapaciteta trebatreba donetidoneti nakonnakon
razmatranjarazmatranja raspoloživostiraspoloživosti ljudskihljudskih resursaresursa uu
određenojodređenoj oblastioblastiodređenojodređenoj oblastioblasti..



UU tomtom smislusmislu susu se,se, uu očekivanjuočekivanju novihnovih ii svesve težihtežihUU tomtom smislusmislu susu se,se, uu očekivanjuočekivanju novihnovih ii svesve težihtežih
zadatakazadataka kojikoji sese postavljajupostavljaju predpred srpskusrpsku
energetiku,energetiku, nekineki delovidelovi obrazovnogobrazovnog sistemasistema uug ,g , gg
SrbijiSrbiji priključilipriključili timtim naporimanaporima..

TakoTako jeje EuropeanEuropean UnuversityUnuversity nana FakultetuFakultetu zazajj pp yy
internacionalniinternacionalni inženjerskiinženjerski menadžmentmenadžment nana svasva
tritri nivoanivoa akademskihakademskih studija,studija, počevšipočevši odod

ihih kk dd d k kihd k kih dijdijosnovnih,osnovnih, prekopreko mastera,mastera, dodo doktorskihdoktorskih studija,studija,
prilagodioprilagodio programprogram obukeobuke inženjerainženjera
energetskomenergetskom menadžmentumenadžmentu dajućidajući timetime svojsvojenergetskomenergetskom menadžmentu,menadžmentu, dajućidajući timetime svojsvoj
doprinosdoprinos krozkroz obrazovnuobrazovnu delatnostdelatnost..
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ФакултетФакултет остварујеостварује делатностделатност високогвисоког
бб јјобразовањаобразовања крозкроз академскеакадемске студијестудије нана свасва
тритри нивоанивоа уу образовнообразовно--научномнаучном пољупољу
техничкотехничко--технолошкетехнолошке наукенауке..

JJеданедан одод циљевациљева студијскогстудијског програмапрограма јеје ии
образовањеобразовање стручњакастручњака којекоје ћеће допринетидопринети
реализацијиреализацији стратешкестратешке политикеполитике уу
функцијифункцији одрживогодрживог развојаразвоја,, каокао једногједног одод
најзначајнијихнајзначајнијих глобалних,глобалних, светскихсветских пројекатапројеката..
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МисијаМисија студијскогстудијског програмапрограма академскихакадемскихМисијаМисија студијскогстудијског програмапрограма академскихакадемских
дипломскихдипломских мастермастер студијастудија::

ПознавањеПознавање областиобласти стратегијскогстратегијског
менаџментаменаџмента ии менаџментаменаџмента енергетскихенергетскихџџ џџ рр
системасистема



 
 
     

EУ Eвропски универзитет
 

 
 

     
 EУ Eвропски универзитет

I    I    ГОДИНАГОДИНА (60 (60 БОДОВАБОДОВА))ДД (( ДД ))
I I СЕМЕСТАРСЕМЕСТАР II II СЕМЕСТАРСЕМЕСТАР

11.. ЛидерствоЛидерство 88 1. 1. Управљање Управљање 88квалитетомквалитетом
2. 2. Бизнис комуникације на Бизнис комуникације на 
енглеском језикуенглеском језику 66 2. 2. Еколошки Еколошки 

менаџментменаџмент 88

33.. ИзборниИзборни блокблок 11
ИзвориИзвори енергијеенергије илиили
МенаџментМенаџмент енергетскихенергетских

33.. ИзборниИзборни блокблок 22
УправљањеУправљање новимновим

технологијаматехнологијамарр
системасистема 1010

јј
ии иновацијамаиновацијама

илиили
УправљањеУправљање високимвисоким

1010

технологијаматехнологијама
4. Стручна пракса  14. Стручна пракса  1 66 4. Стручна пракса  24. Стручна пракса  2 44

укупно бодоваукупно бодова 3030 укупно бодоваукупно бодова 3030укупно бодоваукупно бодова 3030 укупно бодоваукупно бодова 3030



 
 
     

EУ Eвропски универзитет
 

 
 

     
 EУ Eвропски универзитет

II  ГОДИНА (60 БОДОВА)II  ГОДИНА (60 БОДОВА)II  ГОДИНА (60 БОДОВА)II  ГОДИНА (60 БОДОВА)
III СЕМЕСТАРIII СЕМЕСТАР IV СЕМЕСТАРIV СЕМЕСТАР

1  1  Изборни предмет  Изборни предмет  22 1515 1.  1.  Докторска дисертација Докторска дисертација ––1. 1. Изборни предмет  Изборни предмет  22 Д р д р ц јД р д р ц ј
студијски истраживачки рад студијски истраживачки рад 

Енергетски менаџментЕнергетски менаџмент
Менаџмент операцијаМенаџмент операција

2. Изборни предмет  32. Изборни предмет  3 1515

Пројектни менаџментПројектни менаџмент
Менаџмент знањаМенаџмент знања

укупно ЕСПБукупно ЕСПБ 3030 укупно ЕСПБукупно ЕСПБ



7.Zaključak7.Zaključak

KakoKako jeje StrateškoStrateško planiranjeplaniranje uu energetskomenergetskom sektorusektoru
stalnastalna delatnostdelatnost zaza kojukoju jeje potrebnapotrebna odgovarajućaodgovarajuća
institucionalna,institucionalna, kadrovskakadrovska opremljenostopremljenost državedržave,, aainstitucionalna,institucionalna, kadrovskakadrovska opremljenostopremljenost državedržave,, aa
uu očekivanjuočekivanju novenove StrategijeStrategije razvojarazvoja energetike,energetike,
kaokao ii StrategijeStrategije visokogvisokog obrazovanjaobrazovanja uu RepubliciRepublici
SrbijiSrbiji autoriautori ovogovog radarada susu želeliželeli dada ukažuukažu nanaSrbijiSrbiji,, autoriautori ovogovog radarada susu želeliželeli dada ukažuukažu nana
potrebupotrebu organizovanjaorganizovanja::

МрежеМреже заза стратешкостратешко планирањепланирање уу енергетскоменергетском
се орсе ор Ре б еРе б е Срб јеСрб је iiсекторусектору РепубликеРепублике СрбијеСрбије ii

ФормирањеФормирање ИнститутаИнститута заза стратешкостратешко планирањепланирање уу
енергетскоменергетском секторусектору РепубликеРепублике Србије,Србије, уурр руру уу р ј ,р ј , уу
формиформи друштвадруштва саса ограниченомограниченом одговорношћуодговорношћу,,
kaokao ii

potrebupotrebu zaza strateškimstrateškim planiranjemplaniranjem razvojarazvoja iipotrebupotrebu zaza strateškimstrateškim planiranjemplaniranjem razvojarazvoja ii
obrazovanjaobrazovanja ii permanentnogpermanentnog usavršavanjausavršavanja
kadrovakadrova zaza potrebepotrebe energetskogenergetskog sektorasektora..



ToTo би биоби био организациони моделорганизациони моделTo To би биоби био организациони модел организациони модел 
који доприноси најбржем, који доприноси најбржем, 

ј б јј б јнајсвеобухватнијем и најсвеобухватнијем и 
најефикаснијем најефикаснијем ј ф јј ф ј

институционалном јачању институционалном јачању 
капацитета и испуњавањукапацитета и испуњавањукапацитета и испуњавању капацитета и испуњавању 
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