
 
  
 

Пројекат финансира Амбасада 
Шведске у Београду 

  

 

Конференција  „Имплементација IPPC/IE директиве у постројењима за интензиван 
узгој живине и свиња” 

9. фебруар 2017. године  
Привредна комора Србије, Велика сала, приземље, Ресавска 15, Београд 

 

ВРЕМЕ ПРОГРАМ 

09:30 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА 

10:00 – 10:30 

Отварање конференције и уводна обраћања 
Мирослав Милетић, потпредседник Привреднe коморe Србије 
Александар Весић, помоћник министра пољопривреде и заштите животне 
средине  
Robert Nygard, први секретар амбасаде Краљевине Шведске у Србији 
Ђорђе Јанаћковић, декан Технолошко-металуршког факултета, 
Универзитета у Београду 

10:30 – 10:40 КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ШТАМПУ  

10:40 – 11:00 

Представљање Приручника за израду захтева за интегрисану дозволу 
1. Интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине у 
сектору интензивног узгоја живине и свиња – Преглед приручника и 
како користити приручник  
Patrick Lawrence Sweeney, експерт на пројекту 

11:00 – 11:20 

Представљање Приручника за израду захтева за интегрисану дозволу 
2. Примена најбољих доступних техника на фармама 
Tom Stafford, експерт на пројекту 

11:20 – 12:00 

Представљање Приручника за израду захтева за интегрисану дозволу  
3. Планови као део захтева за интегрисану дозволу за фарме 
Елена Јанковић, експерт на пројекту 

4. Смернице за управљање стајњаком на фармама 
Христина Стевановић Чарапина, експерт на пројекту 

12:00 – 12:20 КАФЕ ПАУЗА 

12:20 – 13:00 Могућност примене мера енергетске ефикасности на фармама живине 

 
  
 

 
Пројекат реализује Центар за чистију производњу 

Технолошко-металуршког факултета, Универзитета у 
Београду 



 
  
 

Пројекат финансира Амбасада 
Шведске у Београду 

 и свиња  
Johannes Fresner, експерт на пројекту 

13:00 – 13:30 
Представљање Приручника за ефикасно коришћење енергије на 
фармама за узгој живине и свиња 
Мирјана Стаменић, експерт на пројекту 

13:30 – 14:20 РУЧАК 

14:20 – 14:50 

Прорачуни за одређивање количина емитованих загађујућих материја 
у ваздух за фарме бројлера и друге товне живине, фарме кока носиља 
и фарме свиња 
Небојша Реџић, руководилац департмана за Национални регистар 
загађивача, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, 
Агенција за заштиту животне средине 

14:50 – 15:20 

Презентација публикације – Пољопривреда и животна средина у 
Републици Србији – индикаторски приказ 
Драгана Видојевић, Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, Агенција за заштиту животне средине 

15:20 – 15:30 ЗАТВАРАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

 

 
  
 

 
Пројекат реализује Центар за чистију производњу 

Технолошко-металуршког факултета, Универзитета у 
Београду 


