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54. Зашто држава интервенише у енергетском сектору?
55. Значај власничких односа у енергетици.
56. Дефинисати енергетску кризу – примери
57. Довољност енергетских извора у свету.
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73. Значај обновљивих извора енергије
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80. Направити SWОТ анализу ОИЕ


	ГЕОЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД

