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Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Докторске студије  

Назив предмета: Енерегетска безбедност – управљање природним ресурсима и одрживи развој  

Наставник/наставници: Проф. Др. Петар Станојевић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема услова  

Циљ предмета 

Усвајање свести и чињеница о проблему и значају енерегетске безбедности, управљања природним 
ресурсима и одрживим развојем. Упознавање са појмовима, проблемима данашњице (према ОУН), 
историјским догађајима у вези сукоба који су се водили због енергетских и других ресурса. Разумевање 
концепта енергетске безбедности у светлу модерних политичких и безбедносних теорија и политичке 
економије. Усвајање неопходних квалитативних и квантитативних знања неопходних за разумевање врста и 
карактеристика ресурса, тржишта и инфраструктуре. Упознавање, разумевање и класификација 
доминантних берзантских материјала, потражње и понуде енергије, тржишта енергије и ресурса, глобалног 
снабдевања енергијом и стратешким сировинама, стратешких резерви, рањивости енергетске 
инфраструктуре и путева снабдевања, логистике, утицајних фактора и политике цена. Упознавање и 
разумевање климатских промена и њихових узрочника, концепта одрживог развоја и управљања климом. 
Упознавање са могућностима и развојем ниско угљеничне привреде и нових технологија. Оспособљавање за 
индентификацију и процену ризика и претњи по безбедност у предметној области. Усвајање знања о 
управљању ресурсима, развојем и енергетиком првенствено преко анализе енергетских и стратегија 
одрживог развоја. Разумевање правних и етичких аспеката са посебним освртом на енергетику. Анализа 
права енергетике укључујући успостављање баланса између принципа сигурности снабдевања и одрживог 
развоја, енергетскe ефикасности, на којима се темељи систем правног оквира права енергетике, као и 
подобласти права енергетике (нафтно право, гасно право, право електроенергетике, право топлотне енергије, 
право eнергетске ефикaсности, право обновљивих извора права енергетике) и сродне области права (право 
заштите животне средине, саобраћајно право, сиромаштво). Разумевање значаја конкурeнтности на тржишту 
енергије и појма државне помоћи. Анализа и креативна примена усвојених знања на примеру Србије. 

Исход предмета  

Студенти ће бити у стању да објасне проблем и значај енерегетске безбедности, управљања природним 
ресурсима и одрживим развојем. Моћи ће да дефинишу и објасне појмове, проблеме и историјске чињенице. 
Студенти ће моћи да образложе концепт енергетске безбедности и његове показатеље. Такође ће моћи да 
опишу и упореде квалитативне и квантитативне показатеље нужне за разумевање врста и карактеристика 
ресурса, тржишта и инфраструктуре. Кроз наставу ће се обезбедити упознавање, класификација и 
разумевање доминантних берзантских материјала, тржишта енергије и ресурса, логистике и цена. Студенти 
ће бити у стању да опишу и образложе климатске промене и њихове узрочнике, концепт одрживог развоја, 
управљање климом и трендовима развоја. Студенти ће бити оспособљени за индентификацију и процену 
ризика и претњи по безбедност у предметној области. Они ће моћи aргумeнтовано да прoцeњуjу испрaвнoст 
начина управљања ресурсима, развојем и енергетиком. Омогући ће се разумевање правних и етичких 
аспеката предметног подручја са посебним освртом на ЕУ. Студени ће сагледати тржиште енергије, његову 
структуру и учеснике. Разумеће међузависности између појединих сектора енергетике и утицаје на 
доношење стратешких одлука у оквиру енергетскоg микса. Оспособиће се за примену регулаторног оквира 
права енергетике за конкретне случајеве везане за енергетску безбедност и реаговање у евентуалним 
енергетским кризним ситуацијама. Разумевање и креативна примена усвојених знања на примеру Србије 
биће омогућена сваком студенту. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Проблем и значај: одређивање појмова, највећи светски проблеми данашњице (према ОУН), 
историјски преглед сукоба који су се водили због енергетских и других ресурса 

2. Концепт енергетске безбедности: дефиниције и показатељи енергетске безбедности,  енергетска 
безбедност и концепт либералне демократије, политичка економија енергетске безбедности 

3. Ресурси, тржиште и инфраструктура: светски значајни ресурси, доминантни берзантски 
материјали, потражња и понуда енергије, тржишта енергије и ресурса, глобално снабдевање 
енергијом и стратешким сировинама, стратешке резерве, рањивост енергетске инфраструктуре и 
путева снабдевања, логистика, утицајни фактори и политика цена 

4. Клима и одрживи развој: климатске промене и њихови узрочници, утицај производње и потрошње 
енергије на климатске промене, одрживи развој, управљање климом, развој ниско угљеничке 
привреде, нове технологије 
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5. Ризици и претње: улога војних савеза у енергетској безбедности, актуелни сукоби око ресурса, 
узроци, ток и могућа решења 

6. Управљање ресурсима, развојем и енергетиком: националне енергетске стратегије великих 
индустријализираних земаља и света у развоју, управљање енергетском безбедношћу, димензије 
управљања климатском и енергетском безбедношћу, енергетске стратегије и људска сигурност 

7. Правне и етичке димензије: ЕУ регулаторни оквир за област енергетике, национални правни оквир 
за област енергетике, правне димензије, етичке димензије, енергетско сиромаштво 

8.  Енерегетска и ресурсна безбедност и одрживи развој Србије.  

Практична настава  

1. Евалуација фактора енергетске безбедности на националну енергетску политику.  

2. Посета Министарству надлежном за послове енергетике и Агенцији за енергетику РС.  

3. Дебате на тему процена и креирања варијантних решења развоја енерегетике у Србији и региону.   

Литература  

Обавезна:  

Hugh Dyer and Maria Julia Trombetta, INTERNATIONAL HANDBOOK OF ENERGY SECURITY, Edward 
Elgar Publishing Limited, UK, US, 2013., ISBN 978 1 78100 789 1 

Национална стратегија одрживог развоја Србије, 2009-2017.  

Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године 

"Службени гласник РС", број 101 од 8. децембра 2015. 

Др Петар Станојевић, Др Василије Мишковић, МА Гордана Мишев, Логистика у систему националне 
безбедности, Монографија, ФБ, 2017.   

Допунска: 

Benjamin K. Sovacool, The Routledge Handbook of Energy Security, by Routledge 711 Third Avenue, New York, 
NY 10017, 2011., ISBN 0-203-83460-7 

Klare M., RISING POWERS, SHRINKING PLANET, The New Geopolitics of Energy, Metropolitan Books, 2008., 
ISBN 978.1.85168.648.3 

Carlos Pascual, Jonathan Elkind, ENERGY SECURITY (Economics, Politics, Strategies, and Implications), The 
brookings institution, 1775 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, DC 20036., 2010. 

Право енергетике, Зборник радова, Правни факултет Универзитета у Београду, 2005, 

Walde T.W.: International Energy Law: Concepts, Contexts and Players; www.cemplp.org.2001. 

Број часова  активне наставе 20 Теоријска настава: 5 Студијски истраживачки рад: 15 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе,  презентације, колоквијуми, израда семинарског рада, радионице. 

Други облици наставе: студијске посете, симулације догађаја 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испт 10 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 40   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

 
 
 

  

 


