
           

 

ИНСТИТУТ ЗА  
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА                 
ИСТРАЖИВАЊА   
 

 Београд 04.6.2009. 

 
 

 
11030 Београд, ул. Кнеза Вишеслава 1, ПП 33, тел. (011) 3555-258, 30-56-811, факс 30-55-289 
11030 Belgrade, Kneza Višeslava 1, POBox 33,  tel.(+381) 11 3555-258,  fax.(+381) 11 30-55-289 

Сертификован SRPS ISO 9001:2001 Certified 

ПРОЈЕКАТ SEEWIND –  
Јединствена прилика да се убрзано крене у закаснели инвестициони развој  

ветроенергетике у Србији 
 

Проф. др Виктор Недовић, помоћник министра за међународну научну и технолошку 
сарадњу Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, дана 4. јуна 2009. 
године,  у Хотелу "Парк", отворио је Генералну скупштину SEEWIND конзорцијума. 
Професор Виктор Недовић, између осталог, истакао је да Министарство подржава 
интернационално повезивање научно истраживачких института и компанија како би се 
створили услови да овакви међународни пројекти на прави начин заживе у Србији. 
Пројекат SEEWIND спада у област која је од великог приоритета Министарства. 

Институт за мултидисциплинарна истраживања интензивно je од 2003.године почео са 
истраживањима енергетских ресурса ветра и сунчевог зрачења у Србији.  

У оквиру програма Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, 
Институт је реализовао два пројекта: Пројекат "Студија енергетског потенцијала Србије за 
коришћење енергије сунчевог зрачења и ветра" (2004-2007) и Пројекат "Атлас енергетског 
потенцијала ветра Србије" (2005-2008).   

Од јуна 2007. године Институт је учесник на Пројекту SEEWIND ("South-East Europe Wind 
Energy Exploitation", “Експлоатација енергије ветра у југоисточној Европи”) који се 
суфинансира од стране Европске комисије.  Укупни буџет програма је око 10 милиона 
евра, од чега је преко 3.5 милиона евра донација Европске комисије у склопу 6. Оквирног 
програма (ФП6). Реализација SEEWIND пројекта  треба да се оконча у јуну 2010. године 
(са могућношћу продужења на годину дана). Пројекат SEEWIND изводи конзорцијум 
реномираних компанија и научно-истраживачких центара: Energiewerkstatt (Аустрија),  
Deutsches Windenergie Institut GmbH (Немачка), DEWI-OCC GmbH (Немачка), Meteotest 
(Швајцарска), Федерални хидрометеоролошки завод БиХ (Босна и Херцеговина), 
Универзитет у Мостару (Босна и Херцеговина) Вјетроенергетика БХ д.о.о. (Босна и 
Херцеговина), Adria Wind Power d.o.o. (Хрватска), Масурица АД (Србија) и Институт за 
мултидисциплинарна истраживања (Србија). 
У наставку Генералне скупштине истакнуто је да територија Србије нуди изузетне 
могућности за коришћење енергије ветра. Упркос томе, комплексне карактеристике терена 
и екстремни карактер локалних система ветрова, са високим турбуленцијама и ударима, 
постављају изузетне проблеме за конструкторе и оператере ветрофарми. С тога научно-
технички циљеви SEEWIND пројекта усредсређени су не само на преношење европских 
искустава и знања него и идентификовање карактеристичних развојних потреба 
ветроенергетике у региону.  

Институт за мултидисциплинарна истраживања стекао је репутацију у земљи и 
иностранству изузетно професионалне и квалитетне истраживачке установе. Као такав, 
задатак Института је да за потребе SEEWIND пројекта изврши трогодишња мерења 
параметара ветра на Власини, анализу података и обезбеђивање одговарајуће експертизе 
за изучавање локалих система ветрова, превасходно Кошаве и Вардарца и изради 
Друштвено-економску студију и Студију утицаја на животну околину на локалитету 
предложеног ветропарка на Власини. 


