
 
 

 

 

 
 

Програм обуке „Енергија у мојој заједници“ 24. и 25. мај 2018. године, 
Еколошки центар Радуловачки, Митрополита Стратимировића , Сремски Карловци 

 

Дан 1: 24. мај 
 

ЗАШТО ЈЕ ВАЖНА ЛОКАЛНА ЕНЕРГЕТИКА? 

10.00 – 10.15 

Уводна обраћања и представљање циљева обуке 
Мирјана ЈОВАНОВИЋ, Београдска отворена школа 
Александар МАЦУРА, РЕС Фондација 
Никола БЛАГОЈЕВИЋ, Покрет горана Војводине 

10.15 – 11.00 

Локална енергетика у Србији?   
Мирјана ЈОВАНОВИЋ, Београдска отворена школа  
(веза између енергетског сектора, животне средине и климатских промена у, домаћи 
законодавни оквир, међународне обавезе и перспектива, контекст локалне заједнице) 

11.05 – 11.50 

Колико нас кошта локална енергетика? 
Александар МАЦУРА, РЕС Фондација 
(колики део градских и општинских буџета се издваја за локалну енергетику, који енергенти су 
доминантни и колико они коштају, колико енергетске услуге плаћамо ми а колико оне коштају у 
другим земљама) 

11.50 – 12.00 Пауза за кафу 

12.00 – 12.50 
Како локална енергетика утиче на здравље? 
представник Завода за јавно здравље Ужице – ЧЕКА СЕ ПОТВРДА 

 

Како функционише локална енергетика?  
Милица СТОЈАНОВИЋ, Центар за истраживачко новинарство Србије 
(како се набављају енергенти за потребе локалне енергетике, како послују локална комунална 
предузећа задужена за локалну енергетику) 

12.50 – 14.20 Ручак 
  

КАКО ДА РАЗУМЕМ ЛОКАЛНУ ЕНЕРГЕТИКУ? 

14.20 – 14.50   

Увођење Система енергетског менаџмента у Србији као инструмента политике 
енергетске ефикасности 
Мирјана ЈОВАНОВИЋ, Београдска отворена школа 
(законски оквир, циљеви и резултати примене јавне политике енергетске ефикасности, 
резултати истраживања Београдске отворене школе, Сталне конференције градова и 
општина и РЕС фондације)  

14.55-15.55 

Транспарентност локалне енергетске политике: практичан алат за утврђивање стања, 
функционисања и резултата локалне енергетике  
Огњан ПАНТИЋ, Београдска отворена школа 
(инструмент за праћење локалне енергетике, резултат сарадње Београдске отворене школе и 
РЕС фондације у оквиру Мреже добре енергије)  

15.55-16.00 Пауза за кафу 

16.00-16.45 

Ваша локална енергетика у Мрежи добре енергије? 
Никола Благојевић, Покрет горана Војводине 
(Мрежа добре енергије и организације цивилног друштва, значај локалне енергетике за 
заштиту природе и животне средине) 

16.45-17.15 Дискусија, закључци првог дана обуке 

17.30  Вечера 



 
 

 

 

 

Програм обуке „Енергија у мојој заједници“ 24. и 25. мај 2018. године, 
Еколошки центар Радуловачки, Митрополита Стратимировића , Сремски Карловци 

 

За све додатне информације и питања, будите слободни да контактирате Огњана Пантића, 
путем телефона 011 30 61 372, или на мејл ognjan.pantic@bos.rs. 
 

 

 

 

 

 

 

Дан 2: 25. мај 
 

КАКО ДА КОМУНИЦИРАМ ЛОКАЛНУ ЕНЕРГЕТИКУ? 

10.00 – 10.10 Отварање другог дана обуке 

10.10 – 10.55 

Еколошко новинарство и локална енергетика 
Биљана КУЗМАНОВИЋ, Ужичка Република Прес 
(искуства из праксе - значај извештавања о локалној енергетици за локалну 
заједницу) 

10.55 – 11.40 
Како локалну енергетику објаснити грађанима?   
Никола ВУЈОВИЋ, Мрежа добре енергије  
ЕПИЦ – Енергетски показно-информативни центар 

11.40 – 11.50 Пауза за кафу 

11.50 – 13.30 
Интерактивна радионица: Локална енергетика у очима локалних медија? 
 модерација: Мирјана ЈОВАНОВИЋ,  Београдска отворена школа 

13.30 – 14.00 Дискусија, закључци и затварање обуке 

14.00 Ручак 


