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„Биомаса – развојна шанса“ 
16. – 17. новембар 2017. године 

Нови Сад (Србија), Скупштина АП Војводине  

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 
ЧЕТВРТАК, 16.11.2017. 

09.00 – 10.00 Регистрација учесника 

10.00 – 10.25 

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

Прва сесија РАЗВОЈ ТРЖИШТА 

10.30 – 12.00 

 Скупштина европских регија – енергетска сигурност и развој тржишта, (биће потврђено) 

 Светска асоцијација за експлоатацију енергије из биомасе (WBA) –  Економски развој 

кроз производњу и коришћење биомасе, председник Хајнс Копетц (Heinz Kopetz) 

 Централно европска иницијатива (CEI) – Развој тржишта производње енергије добијене 

из биомасе: Европске регије и Војводина – компаративна анализа Петер Канциани 

(Peter Canciani) 

 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме Саша 

Стаматовић,  

 ОЕБС Мисија у Србији- Агенција за развој Републике Аустрије 

12.00 – 12.20 КАФЕ ПАУЗА 

Друга сесија  КВАЛИТЕТ БИОМАСЕ 

12.20 – 13.30 
 

 Значај осигурања система квалитета и сертификације– GIZ DKTI, кључна компонента за 

развој тржишта производње енергије добијене из биомасе у Србији ,  Рајнер Шелхас 

(Rainer Schellhaas) 

 Подршка развоју тржишта производње енергије добијене из биомасе: GIZ DKTI, кључна 

компонента за развој тржишта производње енергије добијене из биомасе у Србији ,  

Рајнер Шелхас (Rainer Schellhaas) 

 Значај доброг квалитета горива добијеног из биомасе - како обезбедити добар квалитет 

и стабилно тржиште:  –национална асоцијација за биомасу СЕРБИО , Војислав Милијић 

 Развој сировинске базе у Војводини  –  Институт за низијско шумарство и животну 

средину – Саша Орловић 

13.30 – 14.15 РУЧАК 

 Family photo 



 

 
ПРИЈАТЕЉИ  
КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

 
 

Трећа сесија „ЕКОНОМИЈА“ БИОМАСЕ  

14:15 – 15:30 

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

 Подршка за развој и финансирање пројеката –   Канцеларија за управљање јавним 
улагањима Марко Благојевић (биће потврђено) 

 Могућности финансирања за пројекат који се односи на замену фосилних горива 
биомасом – Немачка развојна Банка KfW, (биће потврђено име говорника) 

 Техничке могућности за замену фосилних горива биомасом – Универзитет у Новом Саду, 
ФТН, (биће потврђено име говорника) 

 Регија Вермланд (Шведска), искуства Шведске у коришћењу биомасе  

 Регија Опланд (Норвешка), искуства Норвешке у коришћењу биомасе    

15.30 – 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. Чуруг, Органска фарма јунади са изграђеним биогасним постројењем  
3. Каћ, Институт за низијско шумарство – експериментално подручје Каћ, Универзитет у Новом Саду 


