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АГЕНДА ОКРУГЛОГ СТОЛА 
У ОРГАНИЗАЦИЈИ КВНОВОСТИ

Видите - има решења!

Место: Краљево, Омладинска бр 2. 
- Мала сала Регионалне привредне коморе I спрат

Време: 18. март 2016, у 11 часова

11,05 - 11,15 МИЛУН ЈОВАНОВИЋ, 
заменик градоначелника града Краљева

Поздравна реч гостију

Панелисти

11,15 - 11,30 ГОРАН ТРИВАН, 
дипл. инг. шумарства, Градски секретар за 
заштиту животне средине града Београда

– Зашто, у периоду пред нама, градови и 
општине у Србији морају организованије 
и ефикасније реализовати активности на 
јачању заштите животне средине и енергетске 
ефикасности ?
– Искуства Београда

11,30 - 11,45 ЉИЉАНА ЈЕМУОВИЋ, 
дипл. прост. планер, шеф Одељења за 
заштиту животне средине градске управе 
града Краљева

-Активности града Краљева у области заштите 
животне средине

11,45-12,00 ЗОРАН НИКОЛИЋ, 
уредник портала КВ Новости

-Енергетика и енергетска ефикасност у 
активностима града Краљева као локалне 
самоуправе и (не)присуство тема из ових 
области у медијима

12,00-12,10 Пауза

12,10 - 12,25 ЈОВАН НЕШОВИЋ, 
мр. дипл. маш. инг, заменик дир. 
ЈЕП „Топлана“ Краљево

-Презентација система даљинског грејања 
града Краљева којим управља ЈЕП „Топлана“ и 
активности на јачању заштите животне средине 
и енергетске ефикасности тог система

12,25 - 12,40 ДРАГОЉУБ ЈЕВТОВИЋ, 
Саветник директора предузећа ГиР 
за енергетику, вентилацију и нове 
технологије 

– Гир-Краљево: Примењене мере, искуства 
и активности на побољшању енергетске 
ефикасности и заштите животне средине у свим 
фазама производног процеса.

12,40 - 12,55 ГОРАН МИТИЋ, 
дипл. еец, самостални консутант за 
енергетику и енергетску ефикасност 
из Београда

- Могу ли (и треба ли) медији да врше 
притисак на доносиоце одлука и грађане у вези 
активности на јачању заштите животне средине 
и енергетске ефикасности или пак треба, само,да 
буду „евидентичари“ учињеног?
-Међународна и домаћа искуства
-Локални медији, подржани од државе, 
локалних самоуправа, нво, образовних и 
научних установа могу (и требало би) да 
обезбеде континуитет и већи обим медијских 
кампања са „зеленим“ темама

12,55 - -Разговор и дискусије учесника
-Завршна реч организатора
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