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ПРОГРАМ ОБУКЕ 

 

ПРВИ ДАН 

среда, 28.09.2022. године 

18:00 

Коктел добродошлице у хотелу „Норцев“ 
Поздравне речи: 

Представник Сталне конференције градова и општина 
Представник канцеларије Heinrich-Böll-Stiftung e.V. у Београду 
Председница УПЕС 

ДРУГИ ДАН 

четвртак, 29.09.2022. године 

09:30 – 11:00 

др Бранислава Лепотић Ковачевић, Председница Удружења за право енергетике Србије 
Право енергетике и његова улога у функционисању тржишта енергије  
 

Ива Ђинђић Ћосић, чланица Управног одбора УПЕС, Електромрежа Србија 
Уговор о оснивању Енергетске заједнице – механизми функционисања обавезе у 
вези са енергетском транзицијом и захтеви који се могу очекивати 

 

11:00 – 11:30 Кафе пауза 

11:30 – 13:00 

др Бранислава Лепотић Ковачевић, Председница Удружења за право енергетике Србије 
и Милош Кузман, потпредседник УПЕС 

Аспекти енергетске транзиције у прописима Републике Србије (нови пакет 
енергетских прописа) и ефекти на јединице локалне самоуправе 

 
Милош Кузман, потпредседник УПЕС 

Споразум из Париза и Закон о климатским променама 

13:00 – 13:30 Посебно 
предавање: 

Дуња Грујић, Електродистрибуција Србије 
Купци-произвођачи и све што нисте знали о њима, а нисте имали кога да 
питате  

13:30 Ручак 

15:00 – 17:30 Излет: обилазак Фрушкогорских знаменитости 
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ТРЕЋИ  ДАН 

петак, 30.09.2022. године 

09:30 – 11:00 

Миодраг Глушчевић, Стална конференција градова и општина 
Стратешки плански документи у области енергетике и од значаја за енергетику и 
ефекти и захтеви за локалну самоуправу  

Антонела Солујић, Министарство рударства и енергетике* 
Улога локалне самоуправе у реализацији енергетске и климатске политике и ефекти 
на локалну самоуправу и квалитет живота у локалној самоуправи  

11:00 – 11:30 Кафе пауза 

11:30 – 12:00 
Посебно 
предавање: 

Вук Станковић, потпредседник УПЕС 
Примена FIDIC модела уговора о грађењу у јавним сектору 

12:00 – 13:30 

Александар Ковачевић, експерт за економију енергетике, члан УПЕС 
Како структурирати инвестиције у енергетици у јединици локалне самоуправе? 
 

Дејан Стојановић, Пословно удружење „Топлане Србије“ 
Шта се може предузети у јавном и у приватном сектору у области енергетике ради 
побољшања квалитета живота на локалу  

13:30 – 14:00 Научене лекције 

14:00  Ручак и одлазак 

Модератор обуке:  др Бранислава Лепотић Ковачевић, Председница Удружења за право енергетике 

Србије 

*није још потврђено 

Реализација обуке: 

Обука ће се спровести у форми предавања и интерактивног рада са полазницима обуке, биће 

спроведена у организацији Удружења за право енергетике Србије (УПЕС), чији представници ће бити 

и предавачи.  

Обука ће се реализовати у организацији Удружења за право енергетике Србије, у сарадњи са Сталном 

конференцијом градова и општина и уз подршку канцеларије Heinrich-Böll-Stiftung e.V. у Београду. 

Сви полазници обуке ће добити материјале са предавања. 

 


