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МОДУЛ 4: ЛИЧНЕ СЛОБОДЕ И ЉУДСКА ПРАВА ЗА ПРАВЕДНУ ТРАНЗИЦИЈУ 
 

Предавач: 

●    Стеван Вујасиновић, Извршни директро, РЕС фондација 

Време: 4-5. јун 2022. године  

Циљ предмета 

Препознавање кључних тачака угрожености личних слобода и људских права на целокупном обиму 
промена подразумеваних концептом праведне транзиције; 
Од њихове угрожености постојећим моделима производње, дистрибуције и употребе енергије претежно 
произведене из фосилних горива; 
До изазова које пред постепену промену ка угљеничној неутралности енергетике, привреде и друштва у 
целини постављају нови, еволуирајући обрасци навика и односа у друштву; 
Оспособљавање полазника за идентификацију јавно-политичких и других средстава за проактивно 
управљање, тј. избегавање или минимизацију таквих ризика по успешну реализацију праведне 
транзиције.  
 
Исход предмета 

Генеричке компетенције: 
Након одслушаног предмета студент је оспособљен 

⇒ да примењује стечена знања у пракси; 
⇒ за аналитичко и критичко мишљење; 
⇒ за самосталан истраживачки рад; 
⇒ да се усмено и писмено изражава и комуницира у стручној области и одговарајућим 
стручним терминима. 

	
Академско-стручне компетенције 
 Након одслушаног предмета студент је оспособљен да	

⇒ разматра стварне појаве и да тражи одговоре на конкретна питања  везана за еклоатацију 
фосилних горива (угља-лигнита, фосилног гаса, нафте и нафтних деривата, итд.), јавне 
политике и праксе у области енергетике и енергетске транзиције ка енергетској ефикасности и 
обновљивим изворима енергије;  

⇒ анализира претходно кроз призму теорије и праксе заштите личних слобода и људских права 
појединаца на које таква политика има утицај; 

 
Методи учења и предавања 
 
Поред наставних јединица у оквиру предвиђених термина одржаће се и једна писмена провера знања. 
Од студената се очекује да редовно похађају наставу. Од студената се, такође, очекује активно учешће у 
настави, нарочито на вежбама. 
 
 
Оквирни програм извођења наставе 
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 Тип Тема 

1. Предавања 
Постојећи енергетски микс, доминација фосилих горива и кључне тачке интеракције 
између њихове екплоатације, дистрибуције и потрошње енергије са личним слободама и 
људским правима   

2. Предавања Екстерни трошкови фосилне енергетике: ко плаћа, од површинске екплоатације лигнита до 
бујичних поплава 

3. Предавања Угљенична неутралност: изазови дестинације по људска права и личне слободе 

4. Предавања Заштита права и људских слобода у 3Д процесима: декарбонизација, децентрализација и 
дигитализација (енергетике) 

5. Предавања 

Правда у праведној транзицији:  
- правда за раднике “насукане” у привреди заснованој на фосилној енергетици: обуке 

и нове вештине, приступ приликама у новој привреди 
- међугенерацијска правда за младе који тек приступају тржишту рада које се 

суштински мења у односу на постојеће моделе  
- “leave noone behind”, “leave it in the ground”, енергетско сиромаштво  

6. Вежбе 

Замишљање карбонски неутралне будућности и изазова по личне слободе и људска права 
кроз призму: 

- децентрализације енергетике  
- просумера 
- балансирања електро-енергетског система 
- регионалне и интеграције са ЕУ 
- грејање, системи даљинског грејања и појединачних домаћинстава  
- студије утицаја, доношење одлука на локалном и националном нивоу 
- учешће свих заинтересованих страна у одлучивању 
- интеграције енергетике, саобраћаја, пољопривреде  
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