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„Биомаса – потенцијал за раст“ 
16. – 17. новембар 2017. године 

Нови Сад (Србија), Скупштина АП Војводине 

ПРОГРАМ 
ЧЕТВРТАК, 16.11.2017. 

09.00 – 10.00 Регистрација учесника 

10.00 – 10.25 

Говор добродошлице 
Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине  
Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине европских регија-АЕР и потпредседник 
Скупштине АП Војводине 
 
Отварање Конференције 
Министар Бранислав Недимовић, Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Србије   

Прва сесија РАЗВОЈ ТРЖИШТА 

10.30 – 12.10 

 Метју Мори (Mathieu Mori) генерални секретар Скупштине европских регија – Приступ 
финансијама за одрживу транзицију за регионе Европе 

 Катрин Габриел (Kathrin Gabriel) – Виша саветница, Одсек за добру управу, Одељење за 
демократизацију – Промоција енергетске безбедности кроз обновљиве изворе 
енергије – кроз перспективу ОЕБС-а 

 Ана Мађар (Anna Magyar) потпредседница Скупштине жупаније Чонград (Мађарска) и 
потпредседница Скупштине европских регија – енергетска сигурност и развој тржишта,  

 Хајнс Копетц (Heinz Kopetz) председник Светске асоцијације за експлоатацију енергије 
из биомасе (WBA) –  Економски развој кроз производњу и коришћење биомасе,  

 Петер Канциани (Peter Canciani) Централно европска иницијатива (CEI) – Развој 
тржишта производње енергије добијене из биомасе: Европске регије и Војводина – 
компаративна анализа  

 Душан Јовић - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за 
шуме дискусија 

12.10 – 12.20 КАФЕ ПАУЗА 

Друга сесија  КВАЛИТЕТ БИОМАСЕ 

12.20 – 13.30 
 

 Рајнер Шелхас (Rainer Schellhaas) - GIZ DKTI, Значај осигурања система квалитета и 
сертификације и  Подршка развоју тржишта производње енергије добијене из 
биомасе у Србији  

 Наташа Рубежић – национална асоцијација за биомасу СЕРБИО, Значај доброг 
квалитета горива добијеног из биомасе - како обезбедити добар квалитет и стабилно 
тржиште  

 Саша Орловић –  Институт за низијско шумарство и животну средину, Развој сировинске 
базе у Војводини   

дискусија 
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13.30 – 14.15  РУЧАК  

Трећа сесија „ЕКОНОМИЈА“ БИОМАСЕ  

14:15 – 15:40 

 Марко Благојевић –   Канцеларија за управљање јавним улагањима, Подршка за развој 
и финансирање пројеката  

 Дејан Стојановић –  Пословно удружење јавних комуналних предузећа на даљинско 
грејање у Србији, Инвестиције које се односе на замену фосилних горива биомасом  

 др Борис Думнић – директор департмана за енергетику, електронику и 
телекомуникације ФТН, Универзитета у Новом Саду, Техничке могућности за замену 
фосилних горива биомасом  

 Kристиан Шлагитвајт, стручљак за производљу пелета, директор „ProPel lets”, Аустрија, 
експерт ОЕБС-а 

 Дејан Томашевић - Хипол А.Д.– Искуства у примени котла на биомасу у индустријским 
постројењима,  

 др Драган Урошевић- УНДП -  Смањење баријера за убрзани развој тржишта биомасе 
у Србији,  

 
дискусија 

15.40 – 16.00 ЗАКЉУЧЦИ 

19:00 – 21.00 ЗВАНИЧНА ВЕЧЕРА ЗА УЧЕСНИКЕ – Скупштина АП Војводине, Клуб посланика  

  

ПЕТАК, 17.11.2017. 
Студијска посета (организован превоз аутобусом): 
 

1. Сремска Митровица, Топлана на биомасу 

2. Каћ, Институт за низијско шумарство – експериментално подручје Каћ, Универзитет у Новом Саду 


