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Дневни ред 

 

10.00 Регистрација учесника 

Отварање и добродошлица 

10.30  Добродошлица 

 Представник Канцеларије за Управљање Јавним Улагањима 

 Ђорђе Станичић, генерални секретар, Стална конференција градова и општина 

 Др Штефан Хajeк, координатор зеленог сектора, ГИЗ 

Сесија 1: Пословни модели за реализацију пројеката у области биоенергије –  
  искуства из Немачке 

11.00 Трансфер добре праксе кроз имплементацију пројеката коришћења биомасе за 
производњу енергије у сарадњи са локалним самоуправама 

 Милица Вукадиновић, Развој одрживог тржишта биоенергије, ГИЗ 

11.20 Одрживи пословни модели за ефикасну реализацију пројеката коришћења биомасе 

 Кристиан Леталик, C.A.R.M.E.N eV, Штраубинг, Немачка 

11.50 Интегрисање енергетских задруга у одржива решења за коришћење биомасе за 
производњу топлотне и електричне енергије на локалном нивоу’ – јавни, цивилни и 
приватни сектори на делу 

 Проф. Др-Инг. Франк Шолвин, Институт за биогас, управљање отпадом и 
 енергетику,  Ваимар, Немачка  

12.20 Питања и одговори 

12.30 Пауза за кафу 

Сесија 2: Биоенергетска села - концепт еколошки, социјално и економски одрживих 
 заједница 

12.45 Концепт биоенергетских села и пројекат БиоВилл 

 Миодраг Глушчевић, Стална конференција градова и општина 

13.00 Пример добре праксе - биоенергетско село Бусинген, Немачка 

 Јута Гауклер, SOLARCOMPLEX 

13.30 Потенцијално биоенергетско село Костојевићи 

 Драгана Ивановић, општина Бајина Башта 

14.00 Питања и одговори  

14.15 Пауза за кафу 

Сесија 3: Прелазак на коришћење топлотне енергије из биомасе у јавним објектима – 
 искуства из праксе 

14.30 Посвећеност преласка на коришћење биомасе у општини Прибој 

 Саша Василић, заменик председника општине Прибој и председник радне групе за 
 биомасу у Златиборском округу 

15.00 Јавно-приватно партнерство за испоруку топлотне енергије – искуства из Пирота 

 Бојан Ивковић, енергетски менаџер, Горан Поповић, помоћник градоначелника за 
 пољопривреду, Ирена Костић, начелница градских служби у Пироту 

15.30 Оптимизација преласка на коришћење биомасе у јавним објектима и синхронизација 
са мерама енергетске ефикасности 

 Никола Вујовић, експерт 

15.50 Закључци конференције 

16.00 Ручак 


