
     
 

УДРУЖЕЊЕ ЗА ИНДУСТРИЈУ 

ГРУПАЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ЕНЕРГЕТСКО РУДАРСТВО 

 

 

Поштовани 

 

 

Групација за енергетику и енергетско рударство Привредне коморе Војводине уз подршку Покрајинског 

секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, организују ОКРУГЛИ СТО  под називом 

 

ПОТЕНЦИЈАЛИ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ БИОМАСЕ 

 

Округли сто ће бити одржан у четвртак 7. јуна 2018. године, са почетком у 11 часова, у Привредној комори 

Војводине (велика сала бр. 13, 3. спрат), Хајдук Вељкова 11, Нови Сад. Програм овог округлог стола налази се 

у наставку овог позивног писма. 

Циљ округлог стола је  да се кроз стручну расправу сагледају предности и потенцијали Војводине за 

реализацију пројеката изградње објеката за производњу електричне и/или топлотне енергије из биомасе. 

У току уводних излагања на овом округлом столу, са различитих аспеката: правног, економског и техничко-

технолошког, размотрили би се: 

• правни оквир за изградњу објеката за производњу енергије (топлотне и/или електричне) и значај 
коришћења обновљивих извора енергије у циљу остваривања одрживог развоја; 

• потенцијали коришћења биомасе као природног ресурса на територији Републике Србије, са 
посебним освртом на Војводину, и могућности њеног коришћења и унапређења; 

• технологије великог котла и технологије парних турбина у објекту за производњу енергије из биомасе; 

• нове технологије за производњу енергије из биомасе са високом енергетском ефикасношћу које 
испуњавају нове стандарде одрживости Европске уније. 

 Учесници стручног скупа ће бити еминентни стручњаци из области енергетике, представници привредних 

субјеката заинтересованих за производњу енергије из биомасе, потенцијални инвеститори у производњу 

енергије из биомасе, представници јавног сектора, представници универзитета, представници струковних 

организација, представници цивилног сектора,  истакнути појединци и научни радници, представници 

медија… 

Информације о скупу можете добити на интернет страници Привредне коморе Војводине www.pkv.rs, и од 

секретара удружења индустрије ПКВ (мр Зоран Трповски: zoran.trpovski@pkv.rs телефон 021 4803786). 

Молимо вас да потврдите ваше присуство на скупу до 05.06.2018.године на горе наведен телефон или mail.  

 

С поштовањем,  

Секретар Удружења индустрије                                                               Председник Групације 

мр Зоран Трповски                                                                      др Бранислава Лепотић Ковачевић  

 

 

http://www.pkv.rs/
mailto:zoran.trpovski@pkv.rs


 

 

  Округли сто:  

“ПОТЕНЦИЈАЛИ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ БИОМАСЕ” 

Програм:  

Четвртак, 7. јун, 2018. године 

Привредна комора Војводине, Хајдук Вељкова 11, Нови Сад 

Велика сала  бр. 13, 3. спрат 

 

10:30 – 11:00 Пријављивање учесника 

11:00 - 11:10 
Поздравна реч господина Бошка Вучуревића, Председника Привредне коморе 

Војводине  

11:10 - 11:25 

Др Бранислава Лепотић Ковачевић, председница Групације за енергетику и 

енергетско рударство Привредне коморе Војводине:  Правни аспекти изградње 

објеката за производњу енергије из биомасе“  

11:25 - 11:40 
Dr Ахеl Weinreich,  UNIQUE, Савезна Република Немачка: Расположиви ресурси 

биомасе у Србији, са посебним освртом на Војводину 

11:40 - 11:55 Александар Ковачевић, Оксфордски институт за енергетске студије, Велика 

Британија: Нове ефикасне технологије за производњу енергије из биомасе 

11:55 - 12:10 Boguslaw Krzton, SHI-FW, Пољска: Технологија великог котла на биомасу 

12:10 - 12:25 представник General Еlectric, Србија:  Технологије парних турбина,  

12:25 - 13:00 Дискусија и закључна разматрања 

13:00 - 13:30 Коктел и разговори учесника 

 

 

 

 
  

 


