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ПРОГРАМ РАДА  

Радне групе за биомасу и енергетску ефикасност 

Златиборске области 

 

Ово регионално тело, које је основано са циљем разматрања питања од значаја за 

одрживу употребу биомасе и одрживо спровођење мера енергетске ефикасности у јавним 

објектима у Златиборскоj oбласти, а ценећи чињенице које карактеришу овај сектор 

привређивања и ову територију:  

 да је Златиборска област шире препозната као „зелени“ регион Републике Србије у 
коме се традиционално одвијају екстензивна пољопривредна производња и 
интензивна туристичка делатност; 
 

 да се Златиборска област убраја у најшумовитије у Србији; 
 

 да се у Златиборској области налази неколико заштићених природних добара 
националног и међународног значаја, различитог степена заштите (од 
Националног парка Тара, преко Парка природе Шарган-Мокра Гора, до 
Специјалног резервата природе Увац, итд); 
 

 да је стање животе средине у већини урбаних средина незадовољавајуће, пре 
свега у смислу квалитета ваздуха и воде за пиће; 
 

 да је Зеленом агендом одрживе употребе биомасе у Златиборској области 
потврђен значајан потенцијал за употребу дрвне биомасе на овом подручју; 
 

 да велики број градских и сеоских домаћинстава користи огревно дрво за грејање; 
 

 да се велика већина јавних објеката још увек греје на фосилна горива; 
 

 да је недовољан одзив појединаца и установа на акције преласка на грејање на гас, 
тамо где постоји изграђена инфраструктура; 
 

https://drive.google.com/file/d/0B7KZLnFnrjCcdHhNNlFHUDhNc1U/view
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 да су правни оквири за употребу биомасе у овом тренутку такви да преклапање 
надлежности и неповезаност различитих институција отежавају процес њене шире 
употребе; 
  

 да је јавност недовољно информисана о компаративним предностима употребе 
биомасе у енергетске сврхе;  

 

 да су различите анализе показале да се преласком на употребу биогорива уместо 
фосилних, може уштедети и додатно зарадити, уз истовремени дугорочни 
позитиван утицај на стање животне средине, рурални развој и регионалну 
економију; 
 

доноси Програм рада којим се оквирно дефинишу активности на којима ће његово 

чланство радити у наредном периоду1: 

 

1. Креирање и одржавање база података од значаја за управљање биoмасом и за 

енергетску ефикасност у јавним објектима у региону; 

 

2. Покретање иницијатива за стварање услова за одрживо управљање биомасом и 

спровођење мера енергетске ефикасности у јавним објектима у региону; 

 

3. Допринос развоју политика у областима одрживог управљања биомасом и 

енергетске ефикасности, на локалном, регионалном и националном нивоу; 

 

4. Покретање иницијатива за синхронизацију активности свих актера у ланцу 

одрживог управљања биомасом и спровођењу мера енергетске ефикасности у 

региону;  

 

5. Унапређење управљања шумама у приватном власништву и у власништву локалних 

самоуправа у региону; 

 

6. Афирмација и промоција тема одрживог управљања биомасом и енергетске 

ефикасности; 

                                                           
1 детаљнији акциони планови се додатно разрађују и доносе за краће временске интервале 
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7. Истраживање потрошње енергије у региону у циљу утврђивања учешћа енергије 

биомасе у потрошњи финалне енергије; 

 

8. Анализа утицаја замене фосилних горива и спровођења мера енергетске 

ефикасности, на животну средину и регионалну економију; 

 

9. Припрема плана са временским оквиром за замену горива у утврђеним 

сировинским капацитетима; 

 

10.  Стварање инфо-центра за пружање информација о правним оквирима и 

доступним моделима финансирања потенцијалних инестиција у секторима 

биомасе и енергетске ефикасности; 

 

11.  Подршка локалним самоуправама у развоју пројектних предлога у области 

одрживе употребе биомасе и енергетске ефикасности у јавним објектима. 

 

 

 

Све активности из Програма рада биће детаљно разрађиване у тренутку почетка њихове 

реализације, узимајући у обзир надлежности и рокове за извршење. 

 

Ова верзија документа представља унапређену и допуњену верзију раније усвојеног 

документа (Ужице, август 2015), чиме иста престаје да важи. 

 

 

 

 

 


