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БиомасаБиомаса
 БиомасаБиомаса, , уу смислусмислу горивагорива заза производњупроизводњу енергијеенергије ((електричнеелектричне ии топлотнетоплотне) ) којкојaa сесе

сматрасматра обновљивимобновљивим изворомизвором јестејесте биоразградљивабиоразградљива материјаматерија насталанастала уу
пољопривредипољопривреди, , шумарствушумарству ии пратећојпратећој индустријииндустрији ии домаћинствудомаћинству, , ии обухватаобухвата::

–– биљкебиљке ии деловеделове биљакабиљака;;
–– горивогориво добијенодобијено одод биљакабиљака ии деловаделова биљакабиљака;;
–– остаткеостатке ии нуспроизводенуспроизводе биљакабиљака насталенастале уу пољопривредипољопривреди ((сламаслама, , кукурузовинакукурузовина, , грањеграње, , коштицекоштице

ии љускељуске););
–– остаткеостатке животињскогживотињског пореклапорекла насталенастале уу пољопривредипољопривреди ((изметизмет););
–– остаткеостатке биљакабиљака уу шумарствушумарству ((остациостаци припри сечисечи шумашума););
–– биоразградљивебиоразградљиве остаткеостатке уу прехрамбенојпрехрамбеној ии дрвнојдрвној индустријииндустрији којикоји нене садржесадрже опаснеопасне супстанцесупстанце ии

сепарисанусепарисану биоразградљивубиоразградљиву фракцијуфракцију комуналногкомуналног отпадаотпада..

 ПодПод биомасомбиомасом сесе нене сматрајусматрају ::
–– фосилнафосилна горивагорива, , тресеттресет, , папирпапир ии картонкартон, , текстилтекстил,,
–– деловиделови телатела животињаживотиња,,
–– индустријскииндустријски отпадотпад изузевизузев оногоног којикоји сесе подразумеваподразумева подпод биомасомбиомасом,,
–– комуналникомунални отпадотпад,,
–– отпадотпад изиз постројењапостројења заза третмантретман комуналнихкомуналних отпаднихотпадних водавода ИИ
–– комерцијалникомерцијални отпадотпад..

 ОтпадОтпад јеје свакасвака материјаматерија илиили предметпредмет садржансадржан уу листилисти категоријакатегорија отпадаотпада (Q (Q листалиста).).
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БиомасаБиомаса
–– областобласт животнеживотне срединесредине --

 ПрописиПрописи уу областиобласти животнеживотне срединесредине -- некенеке врстеврсте биомасебиомасе могумогу сесе
класификоватикласификовати каокао отпадотпад, , такотако дада јеје уу томтом случајуслучају потребнопотребно
прибавитиприбавити одговарајућеодговарајуће дозволедозволе одод МЖСМЖСРРПППП ((ЗаконЗакон оо управљањууправљању
отпадомотпадом ии подзаконскиподзаконски прописипрописи овоговог законазакона). ). 

 УУ зависностизависности одод конкретногконкретног случајаслучаја, , заза коришћењекоришћење биомасебиомасе, , којакоја сесе
можеможе сходносходно прописимапрописима изиз областиобласти животнеживотне срединесредине
класификоватикласификовати каокао отпадотпад, , потребнопотребно јеје прибавитиприбавити следећеследеће дозволедозволе::

дозволу за сакупљање отпада

дозволу за транспорт отпада

дозволу за складиштење отпада

дозволу за третман отпада

дозволу за одлагање отпада

постојимогућност
прибављ

ањаи
интегралнедозволе
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БиогориваБиогориваврс
те

БиоетанолБиоетанол

БиодизелБиодизел

БиогасБиогас

БиометанолБиометанол
БиодиметилетарБиодиметилетар

БиоБио--ЕТБЕЕТБЕ

БиоБио--МТБЕМТБЕ СинтетичкаСинтетичка биогоривабиогорива

БиоводоникБиоводоник
ЧистоЧисто биоуљебиоуље



БиомасаБиомаса -- БиогориваБиогорива
-- истраживањаистраживања, , студијестудије, , пројектипројекти --

 ИлићИлић ММ. . ИИ сарсар.: .: ЕнергетскиЕнергетски потенцијалпотенцијал ии карактеристикекарактеристике остатакаостатака биомасебиомасе ии технологијетехнологије заза њенуњену применупримену ии енергетскоенергетско
искоришћењеискоришћење уу СрбијиСрбији, , БеоградБеоград 2003.2003.

 РадовановићРадовановић ММ. . ии сарсар..: : ААнализанализа расположивихрасположивих технологијатехнологија ии опремеопреме заза коришћењекоришћење брикетабрикета ии пелетапелета, , ии могућностимогућности
њиховогњиховог коришћењакоришћења каокао заменезамене заза коришћењекоришћење електричнеелектричне енергијеенергије заза грејањегрејање, , БеоградБеоград, 2003., 2003.

 ФурманФурман ТТ. . ии сарсар..: : ПроизводњаПроизводња ии коришћењекоришћење биодизелабиодизела –– алтернативногалтернативног ии еколошкогеколошког горивагорива заза дизелдизел моторемоторе, , НовиНови
СадСад 2004.2004.

 БркићБркић ММ. . ии сарсар.: .: ПотенцијалиПотенцијали ии могућностимогућности брикетирањабрикетирања ии пелетирањапелетирања отпаднеотпадне биомасебиомасе нана територијитериторији покрајинепокрајине
ВојводинеВојводине, , НовиНови СадСад 2007.2007.

 БашићБашић ЂЂ. . ии сарсар. . : : МогућностМогућност производњепроизводње ии коришћењакоришћења биодизелабиодизела уу АПАП ВојводиниВојводини, , НовиНови СадСад 2007.2007.
 МојовићМојовић ЉЉ. . ии сарсар..: : БиоетанолБиоетанол каокао горивогориво –– стањестање ии перспективеперспективе, , БеоградБеоград, 2007., 2007.
 ***: Serbia ***: Serbia –– Analysis of Policies to Promote Low Carbon Energy Alternatives,Analysis of Policies to Promote Low Carbon Energy Alternatives, World Bank, 2007.World Bank, 2007.
 ***: Serbia: Analysis of Polices to Increase Renewable Energy Us***: Serbia: Analysis of Polices to Increase Renewable Energy Use, World Bank, 2007e, World Bank, 2007
 ***: Assessment of the ***: Assessment of the Project`sProject`s Potential in the Fields of Renewable Energy Sources, Energy EffPotential in the Fields of Renewable Energy Sources, Energy Efficiency and Forestry iciency and Forestry 

Management, in the Framework of Clean Development Mechanism ForeManagement, in the Framework of Clean Development Mechanism Foreseen by the Kyoto Protocol in the Republic of Serbia, seen by the Kyoto Protocol in the Republic of Serbia, 
Italian Ministry for the Environment, Land and Sea, 2007.Italian Ministry for the Environment, Land and Sea, 2007.

 СтојиљковићСтојиљковић ДД. . ии сарсар..: : АлтернативнаАлтернативна горивагорива заза погонпогон моторамотора СУССУС уу 21 21 векувеку, , БеоградБеоград 2008.2008.
 ***: Feasibility Study on Wood Waste Utilization in Serbia, Ener***: Feasibility Study on Wood Waste Utilization in Serbia, Energy Saving Group, Belgrade, 2008.gy Saving Group, Belgrade, 2008.
 ***: Croatia, Serbia and Bosnia***: Croatia, Serbia and Bosnia--Herzegovina, 80MVK13, EVD International Business and CooperationHerzegovina, 80MVK13, EVD International Business and Cooperation, 2009., 2009.
 BogunovicBogunovic A: Serbian Agriculture & Possibilities in A: Serbian Agriculture & Possibilities in BioenergyBioenergy Sector, Presentation, Workshop Sector, Presentation, Workshop ““Sustainability of Sustainability of BioenergyBioenergy in in 

Serbia: Potentials and OptionsSerbia: Potentials and Options””, Belgrade April 2009., Belgrade April 2009.
 BogunovicBogunovic A.: Analysis of Renewable Energy and its Impact on Rural DeveloA.: Analysis of Renewable Energy and its Impact on Rural Development, pment, BelgardeBelgarde, 2009., 2009.
 GlavonjicGlavonjic B.: The potential of Wood Biomass in Serbia, Workshop B.: The potential of Wood Biomass in Serbia, Workshop ““Sustainability of Sustainability of BioenergyBioenergy in Serbia: Potentials and in Serbia: Potentials and 

OptionsOptions””, Belgrade April 2009., Belgrade April 2009.
 StojiljkovicStojiljkovic D.: The potentials of D.: The potentials of biofuelsbiofuels in Serbia, Workshop Sustainability of in Serbia, Workshop Sustainability of BioenergyBioenergy in Serbia: Potentials and Options, in Serbia: Potentials and Options, 

BelgradeBelgrade,, April 2009.April 2009.
 ....................
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БиомасаБиомаса

3.389.2233.389.223ссаа горивомгоривом заза транспорттранспорт
3.197.9183.197.918ббезез горивагорива заза транспорттранспорт

УкупноУкупно биомасабиомаса

191.305191.305БиогориваБиогорива заза транспорттранспорт
42.24042.240ТечноТечно стајскостајско ђубривођубриво ((заза производњупроизводњу биогасабиогаса))

605.000605.000ОстациОстаци одод гајењагајења воћавоћа ии виноградарствавиноградарства
1.023.0001.023.000ОстациОстаци одод пољопривреднихпољопривредних културакултура

1.670.2401.670.240ПољопривреднаПољопривредна биомасабиомаса
34.35534.355ДрвнаДрвна биомасабиомаса одод дрвећадрвећа изванизван шумашума

179.563179.563ОстациОстаци одод прерадепрераде дрветадрвета
163.760163.760ШумскиШумски отпадотпад

1.150.0001.150.000ОгревноОгревно дрводрво
1.527.6781.527.678ДрвнаДрвна биомасабиомаса
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МогућностиМогућности коришћењакоришћења
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КоришћењеКоришћење биомасебиомасе

 РегулативаРегулатива
–– ЗакониЗакони ии прописипрописи
–– СтратегијеСтратегије ии програмипрограми остваривањаостваривања стратегијастратегија

 ПотенцијалиПотенцијали ((студијестудије ии пројектипројекти))
–– СировинеСировине
–– РасположивеРасположиве технологијетехнологије

 УчеснициУчесници
 ПроблемиПроблеми
 БудућеБудуће активностиактивности ((инвестицијеинвестиције, , пројектипројекти, ...), ...)



РелевантниРелевантни законизакони ии прописипрописи
 ЗаконЗакон оо енергетициенергетици ((СЛСЛ..ГЛАСНИКГЛАСНИК РСРС 84/2004)84/2004)
 СтратегијаСтратегија развојаразвоја енергетикеенергетике РепубликеРепублике СрбијеСрбије додо 2015. (2015. (СЛСЛ..ГЛАСНИКГЛАСНИК РСРС 44/2005)44/2005)
 ИзменеИзмене ии допунедопуне ПрограмаПрограма остваривањаостваривања стратегијестратегије развојаразвоја енергетикеенергетике РепубликеРепублике СрбијеСрбије додо 2015. 2015. годинегодине

заза периодпериод 20072007--2012 (2012 (СЛСЛ..ГЛАСНИКГЛАСНИК РСРС 99/2009)99/2009)
 УредбаУредба оо условимаусловима заза стицањестицање статусастатуса повлашћеногповлашћеног произвођачапроизвођача електричнеелектричне енергијеенергије ии критеријумимакритеријумима

заза оценуоцену испуњеностииспуњености тихтих условауслова ((СЛСЛ..ГЛАСНИКГЛАСНИК РСРС 72/2009 )72/2009 )
 УредбаУредба оо мерамамерама подстицајаподстицаја заза производњупроизводњу електричнеелектричне енергијеенергије коришћењемкоришћењем ОИЕОИЕ ии комбинованомкомбинованом

производњомпроизводњом електричнеелектричне ии топлотнетоплотне енергијеенергије ((СЛСЛ..ГЛАСНИКГЛАСНИК РСРС 99/2009)99/2009)
 ПравилникПравилник оо техничкимтехничким ии другимдругим захтевимазахтевима заза течнатечна горивагорива биопореклабиопорекла ((СЛСЛ..ЛИСТЛИСТ СЦГСЦГ брбр.23/06).23/06)
 ЗаконЗакон оо планирањупланирању ии изградњиизградњи ((СЛСЛ..ГЛАСНИКГЛАСНИК РСРС 72/2009)72/2009)
 ЗаконЗакон оо заштитизаштити животнеживотне срединесредине((СЛСЛ..ГЛАСНИКГЛАСНИК РСРС 72/2009)72/2009)
 ЗаконЗакон оо стратешкојстратешкој проценипроцени утицајаутицаја нана животнуживотну срединусредину ((СЛСЛ..ГЛАСНИКГЛАСНИК РСРС 135/2004)135/2004)
 ЗаконЗакон оо проценипроцени утицајаутицаја нана животнуживотну срединусредину ((СЛСЛ..ГЛАСНИКГЛАСНИК РСРС 36/2009)36/2009)
 ЗаконЗакон оо интегрисаноминтегрисаном спречавањуспречавању ии контроликонтроли загађивањазагађивања животнеживотне срединесредине ((СЛСЛ..ГЛАСНИКГЛАСНИК РСРС 135/2004)135/2004)
 ЗаконЗакон оо управљањууправљању отпадомотпадом ((СЛСЛ..ГЛАСНИКГЛАСНИК РСРС 36/2009)36/2009)
 ЗаконЗакон оо заштитизаштити ваздухаваздуха ((СЛСЛ..ГЛАСНИКГЛАСНИК РСРС 36/2009)36/2009)
 ЗаконЗакон оо ФондуФонду заза заштитузаштиту животнеживотне срединесредине ((СЛСЛ..ГЛАСНИКГЛАСНИК РСРС 72/2009)72/2009)
 ЗаконЗакон оо ратификацијиратификацији КјотоКјото ПротоколаПротокола ((СЛСЛ..ГЛАСНИКГЛАСНИК РСРС 88/2007 88/2007 ии 38/2009)38/2009)
 НационалнаНационална стратегијастратегија одрживогодрживог развојаразвоја ((СЛСЛ..ГЛАСНИКГЛАСНИК РСРС 57/2008)57/2008)
 СтратегијаСтратегија имплементацијеимплементације чистијечистије производњепроизводње уу РепублициРепублици СрбијиСрбији ((СЛСЛ. . ГЛАСНИКГЛАСНИК РСРС 17/2009)17/2009)



НадлежнеНадлежне институцијеинституције
 МинистарствоМинистарство заза инфраструктуринфраструктуруу ии енергетикенергетикуу
 МинистарствоМинистарство пољопривредепољопривреде, , трговинетрговине, , шумарствашумарства ии

водопривредеводопривреде
 МинистарствоМинистарство животнеживотне срединесредине, , рударстварударства ии просторногпросторног

планирањапланирања
 ЈединицаЈединица локалнелокалне самоуправесамоуправе
 АгенцијаАгенција заза енергетикуенергетику
 РепубличкиРепублички геодетскигеодетски заводзавод
 РепубличкиРепублички хидрометеоролошкихидрометеоролошки заводзавод
 ЕлектромрежаЕлектромрежа СрбијеСрбије
 ЕлектропривредаЕлектропривреда СрбијеСрбије
 ии осталеостале надлежненадлежне институцијеинституције ......
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ЦиљевиЦиљеви

 ПроизводњаПроизводња електричнеелектричне енергијеенергије додо крајакраја 2012. 2012. 
годинегодине::

44,544,532,532,51212
УкупноУкупноБиогасБиогасБиомасаБиомаса

ПроизводњаПроизводња електричнеелектричне енергијеенергије ((GWhGWh))

 ИзменеИзмене ии допунедопуне ПрограмаПрограма остваривањаостваривања стратегијестратегије развојаразвоја
енергетикеенергетике РепубликеРепублике СрбијеСрбије додо 2015. 2015. годинегодине заза периодпериод 20072007--2012 2012 
((СЛСЛ..ГЛАСНИКГЛАСНИК РСРС 99/2009)99/2009)



СтатусСтатус повлашћеногповлашћеног
произвођачапроизвођача ии меремере подстицајаподстицаја

16,016,0додо 0,2 MW0,2 MW
ЕлектранеЕлектране нана биогасбиогас 16,44416,444--2,222*P2,222*Pодод 0,2 MW 0,2 MW додо 2 MW2 MW

6,76,7
ЕлектранеЕлектране нана депонијскидепонијски гасгас ии гасгас изиз
постројењапостројења заза третмантретман комуналнихкомуналних
отпаднихотпадних водавода

12,012,0прекопреко 2 MW2 MW

11,411,4одод 5 MW 5 MW додо 10 MW10 MW
13,845 13,845 -- 0,489*P0,489*Pодод 0,5 MW 0,5 MW додо 5 MW5 MW

13,613,6додо 0,5 MW0,5 MW
ЕлектранеЕлектране нана биомасубиомасу

МераМера подстицајаподстицаја –– откупнаоткупна
ценацена (cEUR/1 kWh)(cEUR/1 kWh)ИнсталисанаИнсталисана снагаснага (MW)(MW)ВрстаВрста електранеелектране

 ПравоПраво приоритетаприоритета нана организованоморганизованом тржиштутржишту уу односуодносу нана другедруге произвођачепроизвођаче којикоји
нуденуде енергијуенергију подпод једнакимједнаким условимаусловима

 ПравоПраво нана субвенцијесубвенције ((порескепореске, , царинскецаринске ии другедруге олакшицеолакшице))
 МереМере подстицајаподстицаја ((ценацена јеје гарантованагарантована ии фикснафиксна токомтоком 1212--годишњеггодишњег периодапериода)) ––

FeedFeed--in tarife:in tarife:

P P –– ИнсталисаниИнсталисани капацитеткапацитет уу ММWW



МогућностиМогућности коришћењакоришћења

Биомаса

Саобраћај

Меласа - није погодна за разматрање за
добијање биоетанола
Житарице - највише се производе
кукуруз и пшеница, за производњу 100.000 t 
биоетанола потребно је око 2-4% укупне
производње житарица, хаварисане
житарице, маргинална земља – сирак
Кромпир - вишкови и отпадни

Сунцокрет
Соја
Уљана репица
Отпадна јестива уља – 10.000 t

БиоетанолБиоетанол БиодизелБиодизел



ЦиљевиЦиљеви

 ЦиљЦиљ додо крајакраја 2012. 2012. годинегодине заза ббиогориваиогорива уу
транспортутранспорту: : удеоудео додо 2,2% (2,2% (рачунаторачунато нана основуоснову
енергетскогенергетског садржајасадржаја) ) –– требатреба дада сесе реализујереализује крозкроз
увођењеувођење обавезеобавезе минималногминималног запреминскогзапреминског
садржајасадржаја биодизелабиодизела уу дизелдизел горивугориву..

2,282,283,313,3166.14066.14020122012
1,521,522,212,2144.09344.09320112011
0,760,761,101,1022.04722.04720102010

БиогориваБиогорива уу саобраћајусаобраћају
(%(%, , рачунаторачунато нана енергетскиенергетски садржајсадржај))

СадржајСадржај биодизелабиодизела уу
дизелдизел горивугориву (% (% v/vv/v))

БиодизелБиодизел (t)(t)ГодинаГодина

 ИзменеИзмене ии допунедопуне ПрограмаПрограма остваривањаостваривања стратегијестратегије развојаразвоја енергетикеенергетике РепубликеРепублике
СрбијеСрбије додо 2015. 2015. годинегодине заза периодпериод 20072007--2012 (2012 (СЛСЛ..ГЛАСНИКГЛАСНИК РСРС 99/2009)99/2009)



БиогориваБиогорива

 БиоетанолБиоетанол
–– ПотребнаПотребна јеје изградњаизградња новихнових капацитетакапацитета, , реконструкцијареконструкција ии

повећањеповећање капацитетакапацитета постојећихпостојећих
–– МогућиМогући концептиконцепти изградњеизградње новихнових капацитетакапацитета

 ИзградњаИзградња неколиконеколико погонапогона великогвеликог капацитетакапацитета
 ИзградњаИзградња мрежемреже малихмалих погонапогона заза производњупроизводњу сировогсировог етанолаетанола ии

коначнаконачна прерадапрерада уу већимвећим погонимапогонима
–– MMогућностогућност производњепроизводње ЕТБЕЕТБЕ

 БиодизелБиодизел
–– ПостојеПостоје капацитиетикапацитиети заза производњупроизводњу
–– ССавременаавремена фабрикафабрика заза производњупроизводњу биодизелабиодизела ((попо Lurgi Lurgi 

технологијитехнологији), Victoria Oil ), Victoria Oil уу ШидуШиду ((годишњигодишњи капацитеткапацитет 100.000 t 100.000 t 
биодизелабиодизела))



БиомасаБиомасадок
уме

нт
и



ИнвеститорИнвеститор морамора дада стекнестекне

ИзградњаИзградња постројењапостројења ии производњапроизводња
електричнеелектричне//топлотнетоплотне енергијеенергије

II

ПравоПраво нана изградњуизградњу

IIII

ПравоПраво нана обављањеобављање
производњепроизводње

електричнеелектричне//топлотнетоплотне
енергијеенергије



Propisi Propisi za za 
korikoriššććenjeenje

Zakon o zaštiti životne sredine
Zakon o zaštiti prirode

Zakon o strateškoj proceni uticaja
Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu

MEĐUNARODNI PROPISI REPUBLIKE SRBIJE

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o … obavljanju
delatnosti od opšteg interesa

Zakon o koncesijama

Zakon o komunalnim delatnostima

ZAKON O ENERGETICI

Zakon o 
privrednim društvima

Zakon o šumama

Zakon o sredstvima u 
svojini Republike Srbije

Zakon o
obligacionim

odnosima

Zakon o planiranju i izgradnji

Zakon o 
nadležnostima 

APV

Zakon o vodama

ИзградњаИзградња постројењапостројења ии производњапроизводња
електричнеелектричне//топлотнетоплотне енергијеенергије



NadleNadležžne ne 
institucijeinstitucije

DNA

NARODNA SKUPŠTINA
VLADA - MINISTARSTVA:

RUDARSTVO I ENERGETIKA
ŽIVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRANJE
POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVEDAUPRAVA ZA POLJ. ZEMLJ.

AGENCIJA ZA 
PRIVREDNE 
REGISTRE

AGENCIJA ZA ENERGETIKU

VODOPRIVREDNA
PREDUZEĆA

EPS

EMS

APV
VLADA-SEKRETARIJATI:

ENERGETIKA I MINERALNE SIROVINE
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

POLJOPRIVREDA, VODOPRIVEDA I ŠUMARSTVO
ARHITEKTURA I URBANIZAM

UPRAVA ZA ŠUME
UPRAVA ZA VODE

JAVNO-KOMUNALNA
PREDUZEĆA

ORGANI 
GRADOVA I OPŠTINA

RHMZ

RGZ

ИзградњаИзградња постројењапостројења ии производњапроизводња
електричнеелектричне//топлотнетоплотне енергијеенергије



ПроблемиПроблеми ии активностиактивности

 СигурностСигурност снабдевањаснабдевања ии обезбеђивањеобезбеђивање сировинасировина
–– НепостојањеНепостојање званичнозванично усвојенихусвојених дефиницијадефиниција терминатермина
–– НепостојањеНепостојање званичнезваничне проценепроцене расположивостирасположивости биомасебиомасе премапрема

међународномеђународно признатојпризнатој методологијиметодологији
–– НедостатакНедостатак транспарентногтранспарентног тржишногтржишног механизмамеханизма

 ДозволеДозволе ии сагласностисагласности
–– НедостатакНедостатак јаснихјасних процедурапроцедура заза добијањедобијање дозволадозвола ии сагласностисагласности
–– НепостојањеНепостојање обавезеобавезе заза сертификацијусертификацију уређајауређаја//апаратаапарата ии биогоривабиогорива

 КомуницирањеКомуницирање
–– НедовољноНедовољно разумевањеразумевање јавностијавности
–– НепостојањеНепостојање професионалнепрофесионалне асоцијацијеасоцијације заза биомасубиомасу



ПроблемиПроблеми ии активностиактивности

 НаукаНаука ии технолошкитехнолошки развојразвој
–– НедовољноНедовољно демонстрационихдемонстрационих пројекатапројеката заза коришћењекоришћење биомасебиомасе
–– НедовољноНедовољно учешћеучешће уу међународниммеђународним пројектимапројектима
–– РазноликостРазноликост ии сложеностсложеност технологијатехнологија
–– НедостатакНедостатак лабораторијалабораторија ии опремеопреме заза ИРИР

 ФинансијскиФинансијски ии економскиекономски аспектиаспекти
–– НедостатакНедостатак конкурентнихконкурентних микромикро--кредитакредита
–– НедостатакНедостатак ефикасногефикасног механизамамеханизама подршкеподршке
–– НекоришћењеНекоришћење расположивихрасположивих фондовафондова ии финансијскихфинансијских средставасредстава заза развојразвој секторасектора

биомасебиомасе

 РеализацијаРеализација ии праћењепраћење
– Оснивање координационог тела у оквиру Националног савета за одрживи развој
–– УсклађивањеУсклађивање саса прописимапрописима ЕУЕУ



АктивностиАктивности уу наредномнаредном
периодупериоду

ДирективаДиректива 22009009/2/288//ЕЗЕЗ
оо промовисањупромовисању

употребеупотребе енергијеенергије изиз
обновљивихобновљивих извораизвора

ДирективаДиректива 20092009//3030//ЕЗЕЗ

оо квалитетуквалитету течнихтечних
горивагорива ((МБМБ, , ДГДГ) ) 

ЕЕтанолтанол –– 1010%%v/vv/v

БиодизелБиодизел –– 77%%v/vv/v

 RULES FOR CALCULATING LIFE 
CYCLE GREENHOUSE EMISSIONS 
FROM BIOFUELS

 WTW (Well to Wheels) – од озвора до точкова

 WTT (Well to Tank) – од извора до резервоара

 TTW (Tank to Wheels) – од резервоара до
точкова

НационалниНационални циљевициљеви

КритеријумиКритеријуми
одрживостиодрживости



ХвалаХвала нана пажњипажњи !!

Biomass 63 %


