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ЈАВНИ ПОЗИВ  

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА КОМБИНОВАНУ 

ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ БИОМАСЕ/БИОГАСА 

ПОЈАШЊЕЊА 

 *** Naime naša kompanija *** ima instalirano postrojenje za proizvodnju električne i 

toplotne energije iz bio gasa instalisane snage 0,6 mGw. Mi imamo u planu, kako je mi 

interno zovemo Druga faza izgradnje postrojenja koja podrazumeva proširenje 

kapaciteta za još 0,6 mGw. U praktičnom smislu to je dupliranje kapaciteta koje sada 

imamo i to se dešava na istoj lokaciji uz naravno izgradnju novog digestora, novog 

koogeneratora itd,  i imali bi smo poseban ugovor sa EPS-om u vezi isporuke. Upravo iz 

tog razloga me malo buni uslov koji je naveden u konkurusu i koji glasi: 

„да до дана расписивања овог јавног позива постројење није прикључено на 

електродистрибутивну, односно преносну мрежу.“  Dakle ovo naše novo 

postrojenje će se posebno priključiti i imati posebno merno mesto ali je fizički 

smešteno u okviru postojećeg postrojenja pa me zanima da li to može praviti 

potencijalni problem u smislu da bude odbijena aplikacija. 

Molim Vas za Vaše tumačenje? *** 

Из Вашег дописа се може закључити да практично градите ново постројење инсталисане снаге 
0,6 MW. Оно ће бити у свим основним елементима потпуно независно (дигестор, погонско 
постројење, прикључак на мрежу). С тога на Јавном позиву можете конкурисати са тим 
постројењем, независно од тога шта сте раније радили, односно које постројење се налази у 
непосредној близини новог постројења са којим конкуришете. Приликом оцењивања се могу 
узимати само елементи новог пројекта и најбоље је да их не комбинујете са елементима других 
пројеката. Свако комбиновање може изазвати конфузију, чак и одбацивање Ваше пријаве из 
даљег поступка због немогућности транспарентног бодовања. С тога Вас молимо да приликом 
подношења пријаве јасно поставите границе постројења са којим конкуришете. 

 

 Да ли достављање уговора са банком о одобрењу кредита задовољава услов за 

учешће на Јавном позиву по поднаслову Услови за пријаву, тачка 1. подтачка 3), 

где се тражи да је обезбеђен кредит од банке за изградњу постројења, односно 

да ли тај уговор може послужити као доказ за испуњеност услова за учешће на 

Јавном позиву по тачки 2. подтачка 4) истог поглавља, где се тражи „акт банке о 

одобрењу кредита подносиоцу пријаве“. 

Може се доставити потписан уговор са банком о одобрењу кредита као доказ о обезбеђеном 

кредиту, односно испуњености тог услова по Јавном позиву, с тим што свакако треба доставити 

и студију оправданости, односно бизнис (пословни) план као и извештај техничког консултанта 

банке у слободној форми из кога се јасно види његова сагласност да је пројекат квалификован 

за финансирање од стране банке (тачка 2, подтачке 5) и 6) Услова за пријаву). 
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 Molim Vas da mi pojasnite šta znači tačka 4. iz uslova za prijavu za dodelu bespovratnih 

sredstava za izgradnju postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne 

energije iz biomase/biogasa, da je obezbeđen kredit od banke za izgradnju 

postrojenja. Odnosno, da li se izgradnja postrojenja finansira 100% iz bespovratnih 

sredstava ili u nekom određenom procentu? 

У тачки 1. подтачка 4) поглавља Услови за пријаву Јавног позива, која гласи: „обезбедили су 

кредит од банке за изградњу постројења...“, само се наглашава да је то један од услова које 

пројекат мора испунити да би конкурисао за средства награде. Тај услов се доказује 

подношењем докумената побројаних у истом поглављу, тачка 2. подтачка 4) која гласи: „акт 

банке о одобрењу кредита подносиоцу пријаве“ и подтачка 6) која гласи: „извештај техничког 

консултанта банке“.  

Практично, Ваша дилема: „да ли се постројење финансира 100% из бесповратних средстава или 

у неком одређеном проценту“ није обрађена претходно наведеним подтачкама. Могућа висина 

награде је описана у поглављу VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА, табела 

на 9. страни.  

Дакле, од инвеститора који конкуришу за награду се очекује да су обезбедили кредитно 

финансирање пројекта од стране неке банке. Уколико се пласира у групу награђених пројеката 

у складу са прописаним критеријумима, пројекат ће бити награђен одговарајућим 

бесповратним средствима која свакако нису већа од 15% укупне вредности инвестиције. 

 

 Ovaj poziv se ne odnosi na javne ustanove (zgrade Opštine, škole, javna opreduzeća...). 

Želeo sam da Vas pitam da li će u budućnosti biti poziva na koji mogu da konkurišu i 

javne ustanove.  

У складу са тачком 1. подтачка 1) поглавља Услови за пријаву Јавног позива, предмет овог 

конкурса су само пројекти „већински у приватној, односно задружној својини“. Услови 

донатора су да по овом Јавном позиву могу учествовати јавне институције само као мањински 

власници у пројекту. 

Други Јавни позиви могу предвидети и подршку сличних пројеката јавних установа. 

Предлажемо да надаље пратите интернет страницу Министарства рударства и енергетике где 

ће овакве информације свакако бити објављене. 

 

 Da li  banke navedene u pozivu imaju određene povoljnosti za javne ustaove u smislu 

finansiranja projekata iz oblasti biomase. 

Не постоји обавеза наведених банака да обезбеде било какве повољности, како за учеснике 

пројекта, тако ни за друге клијенте. 

 

 Да ли као доказ о одобрењу кредита као услов за учешће на Јавном позиву по 

поднаслову Услови за пријаву, тачка 1. подтачка 3) „акт банке о одобрењу 
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кредита подносиоцу пријаве“ може бити само уговор о одобрењу кредита, или 

може и рецимо одлука неког органа банке о сагласности на одобрење кредита. 

Као акт банке о одобрењу кредита потребно је доставити документ којим се недвосмислено 

доказује да су и банка и инвеститор преузели све обавезе по питању финансирања пројекта. 

Најпоузданији документ у том смислу је дефинитивно уговор. Сваки документ који оставља 

сумњу у намере банке или инвеститора по питању финансирања пројекта носи ризик да буде 

оспорен од стране Комисије као нерелевантан доказ по овој тачки. 

 

 Da li postoji mogucnost da se dobije tekst javnog poziva za dodelu bespovratnih 

sredstava za izgradnju postrojenja za proizvodnju elektricne energije iz 

biomase/biogasa na engleskom jeziku 

Незванична верзија превода текста Јавног позива на енглески језик може се преузети са 

интернет сајта овог пројекта уређеног од стране донатора: 

http://biomasa.undp.org.rs/en/publiccall.html 

(у дну стране погледајте Public call and Documents) 

 

 Да ли уместо акта банке о одобрењу кредита може да се достави уговор са 

кредитним фондом или неком другом финансијском институцијом која је спремна 

да финансира пројекат. 

Не. Прихвата се искључиво уговор са банком. 

 

 Општину *** занима да ли се може аплицирати за постројење које ће користити 

дрвну биомасу само за производњу топлотне енергије или је позив ограничен 

само за когенеративна постројења? 

Услов донатора је да у конкуренцији за награду буду искључиво постројења за комбиновану 

производњу електричне и топлотне енергије. Поред тога, такође услов донатора, је да за 

награду могу конкурисати само постројења која су већински у приватној, односно задружној 

својини (погледати поднаслов Услови за пријаву Јавног позива).  

 

 

 Molim Vas za odgovor vezan za tačku 4. ЈАВНOΓ ПОЗИВΑ ***  Odeljak II poziva, tačka 4) 

акт банке о одобрењу кредита подносиоцу пријаве;  

Kredit od banke za ovu vrstu projekata može predstavljati manje od 15% ukupne 

investiocione vrednosti, ali može biti I preko 50% u zavisnosti od sposobnosti 

Investitora I uslova dogovora s bankom oko učešća, odnosno sopstvenih sredstava 

http://biomasa.undp.org.rs/en/publiccall.html
http://www.mre.gov.rs/energetska-efikasnost-obnovljivi-izvori.php#a54
http://biomasa.undp.org.rs/download/dokumentacijaEng.zip
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Investitora. Nije zakonski moguće ‘’naterati’’ Investitora da uzima veći kredit nego li 

mu je potreban I sredstva iz ovog poziva, treba da budu ‘’nagrada’’, a ne pritisak. 

Molim vas za tumačenje oko visine neophodnog finansiranja iz sredstava kredita. 

Svakako shvatamo da je neophodno da projekat bude prihvaćen od strane tehničkog 

konsultanta banke I zajedno sa ostalim elementima (biznis plan) da bude podržan od 

banke što će biti rezultirano kreditom. Koji je minimalni procenat učešća banke, 

odnosno kreditnih sredstava banke koji je za vas prihvatljiv? 

Средства која су опредељена за награду су обезбедили Глобални фонд за животну средину 

(GEF) и Програма Уједињених нација за развој (UNDP), (у даљем тексту: донатори). Услов 

донатора је био да пројекти који конкуришу за награду буду реални, финансијски оправдани, 

технички прихватљиви за финансирање, односно како се то у банкарском жаргону каже 

„банкабилни“. Такву оцену може да обезбеди једино стручно лице које је пажљиво прегледало 

пројектну документацију са студијом оправданости и извршило стручну оцену пројекта. Ни 

Министарство рударства и енергетике (у даљем тексту: Министарство) ни донатори немају 

обезбеђена средства за такав ниво техничке оцене свих пројеката, али је прихватљиво да то 

уради банка, која свакако неће одобрити средства за финансирање постројења без такве 

процене. У поглављу Услови за пријаву јавног позива, у оквиру тачке 2. Доказивање 

испуњености услова за учествовање на Јавном позиву, подтачке 4, 5. и 6. описују којом 

документацијом се доказује банкабилност пројекта. 

Није намера Министарства ни донатора да приморава инвеститоре да узимају кредит, нити се 

то може учинити. Одобрење кредита је само једини расположиви механизам у оквиру овог 

јавног позива да се осигура квалитетна и прихватљива техничка процена пројеката. Наравно, 

последњу реч свакако има Комисија Министарства која ће вршити коначну оцену, али 

ослањајући се на извештај техничког консултанта банке и осталу поднету документацију. У 

поглављу VII ОЦЕНА ПРИЈАВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

стоји: 

„У складу са критеријумима овог јавног позива оцену поднетих пријава и испуњеност услова за 

доделу бесповратних средстава врши Комисија за оцену пројеката на основу достављене 

документације.“ 

Тиме ће се обезбедити да сваки пројекат који уђе у конкуренцију за награду заиста буде 

припремљен у складу са захтевима Јавног позива и прихватљив и са енергетског и са 

финансијског становишта, без обзира на висину и удео одобреног кредита у укупној 

инвестицији. 

 

 Mолили бисмо Вас да нам разјасните, да ли додела бесповратних средстава по 

основу Јавног позива од 08.05.2015. године оставља или искључује могућност 

коришћења бесповратних средстава по некој другој основи (за исти пројекат)? 

Нпр: Уколико од стране пословне банке добијемо могућност коришћења 

кредитних средстава по основу неке од  EE кредитних линија  код којих такође 

постоји могућност остваривања права на бесповратна средства у одређеном 

проценту вредности инвестиције, да ли додела таквих средстава искључује или 

омогућава коришћење бесповратних средстава по основу Јавног позива (што би у 

пракси значило да се могу користити бесповратна средства по основу  Јавног 
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позива kao и  средства неке од кредитних линија пословне банке, практично као 

две потпуно независне категорије?) 

Услови овог Јавног позива не спречавају и ничим не ограничавају кандидате да користе 

донаторска средства других организација и конкурса. Међутим, скрећемо пажњу да постоје 

други донатори који могу оспорити своју финансијску подршку уколико конкуришете или 

добијете средства по овом Јавном позиву. 

 

 Od podnosioca prijave se očekuju da dostave i potpisan model ugovora koji se preuzima 

sa sajta ministarstva ***, međutim u modelu ugovora se nalaze sledeće stavke koje je 

neophodno popuniti: 

- (унети број освојеног места на јавном позиву) 

- (унети укупан износ бесповратних средстава у USD)  

- (унети проценат инвестиције)  

- (унети укупан износ првог дела додељених средстава у USD)    

- (унети укупан износ другог дела додељених средстава у USD)  

Kako se u tekstu dalje spominje da podnosioc prijave dužan da popuni i potpiše model 

ugovora čime daje svoju saglasnost sa istim, moje pitanje je da li je u redu da se ovi 

delovi obeleženi crvenom bojom ostave nepopunjeni, jer pretpostavljam da će se oni 

popunjavati tek nakon završenog konkursa? 

Управо тако. Од инвеститора који конкуришу за награду се потписом на модел уговора тражи 

прихватање услова који су у њему наведени. Из тог разлога је неопходно доставити потписан 

уговор без информација које сте цитирали. По завршетку оцењивања, подаци који нису били 

познати биће унети накнадно, а инвеститор позван да потпише коначну верзију уговора са 

комплетним подацима. 

 

 Da li u ukupnu vrednost investicije ulaze i vrednost građevinske parcele na kojoj se 

gradi pogon, kao i da li se uzimaju u obzir i troškovi priključenja na distributivni 

sistem (TS, SN vod i takse)? Kako se tretiraju troškovi na izradi dokumentacije 

potrebne za ishodovanje građevinske dozvole? 

 Tačno iz kog dokumenta se dokazuje «ukupna vrednost investicije u postrojenje» (koja 

mora biti najmanje 1.200.000,00 USD)? Da li je to zbirni predmer i predračun 

građevinske dokumentacije (koju sastavljaju odgovorni projektanti), ili je to Biznis 

Plan, ili se vrednost dokazuje prilaganjem ponuda od izvođača radova i opreme? 

Ako se uzme Biznis Plan, on pored građevinskih troškova sadrži i dodatnu «ne-

građevinsku» opremu, ko što je Utovarivač na točkovima i traktor sa prikolicom za 

lokalnu manipulaciju i pretovar biomase u krugu postrojenja. Dakle, vrednost 

postrojenja je veća u Biznis Planu. 
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 pitanje: dali se navodi realna vrednost postrojenja po predracunu ili se uzima u obzir 

vrednost na osnovu gradjevinske dozvole koja je po projektu niza. Mi u sklopu 

postrojenja imamo projektisanu halu za peletizaciju i susenje digestata, sto naravno 

povecava vrednost investicije.  

Ако инвеститор купује земљиште на коме ће градити постројење онда тај износ улази у укупну 

вредност инвестиције јер ће му и банка укључити тај трошак у пројекцију инвестиције. У 

случају да инвеститор поседује земљиште онда тај износ не улази у вредност инвестиције која 

се приказује на пројекту и по банкарској терминологији, сматраће се такозваном 

„колатералом“. Практично, пројекат се у оквиру Јавног позива оцењује на основу извештаја 

техничког консултанта банке и укупне инвестиционе вредности која је у тој анализи 

коришћена. Слично томе третираће се и сви остали трошкови попут израде техничке 

документације, трошкова прикључења на мрежу, куповина пратеће опреме, изградња пратећих 

објеката и инфраструктуре итд. Зато је веома важно да укупна вредност инвестиције буде јасно 

усаглашена и наведена у свим документима која ће бити поднета, при чему ће наведена укупна 

вредност инвестиције у уговору о кредитирању бити сматрана за релевантан податак по овом 

питању.  

 

 ***Glavno gorivo će biti kukuruzna silaža, a dodatno ostaci iz obližnje šećerane. Podatke 

o donjoj toplotnoj moći ovih goriva nemam, ali u projektno tehničkoj dokumentaciji 

(PTD) je preračunato koliko biogasa nastaje iz jedne tone goriva, a potom koliko je to 

kubnih metara svedenih prirodnog gasa. Na osnovu toga mogu da izračunam i srednju 

toplotnu moć primarnog energenta, kao i ukupnu potrošnju izraženu u MWh. 

Uzimajući u obzir da ću te podatke dobiti računskim putem, ne znam na koji dokument 

"izvor podataka" da se pozovem i da ga priložim. 

 Dokazivanje ispunjenosti uslova *** 5) studiju opravdanosti odnosno biznis plan sa 

podatcima: - svakog energenta koji ce postrojenje koristiti? - dali se ovim misli 

receptura odnosno raspodela sirovine koja ce ulaziti u postrojenje i to po kolicini? 

Почетком септембра 2015. Министарство рударства и енергетике ће на свом интернет сајту 

објавити посебан документ радног назива „Техничке препоруке за припрему техничке 

документације и попуњавање обрасца пријаве по Јавном позиву за биомасу/биогас“. Тамо ће 

бити јасно наведено у којим се границама могу наћи топлотне моћи различитих 

горива/енергената, као и упутство шта је потребно навести у техничкој документацији како би 

подаци који се оцењују били проверљиви. У сваком случају, у студији која у оквиру поднете 

техничке документације обрађује енергетска својства горива/енергената потребно је јасно 

приказати прорачун како се дошло до излазних података о производњи енергије. Пример који 

Ви наводите је прихватљив, с тим што је неопходно доставити тај прорачун и навести извор 

података у поднетој документацији на основу којих је прорачун урађен. 

 

 Toplotna energija će se leti koristiti u sušari, a zimi u stakleniku i za zagrevanje 

poslovnih prostorija. Da li je dovoljna PTD (projektno tehnička dokumentacija) za 

dokazivanje mogućnosti iskorištenja toplotne energije? 
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У фази пре изградње постројења, када ће се и вршити оцењивање, намеру употребе топлотне 

енергије за сопствене потребе могуће је доказати једино пројектно техничком документацијом. 

У случају продаје топлотне енергије очекује се достављање предуговор или уговор о продаји 

топлотне енергије. 

 

 ***Tehnološki gledano kompletna linija, kojim investitor planira da aplicira na Javni 

poziv preko UNDP-a, predstavlja nezavistan tehnološki proces od izvođenja novog 

prijemnog bunkera za prijem bio-materijala, novog mešnog rezervoara, novog 

fermentora, novog kogeneratora novog trafoa u rekonstruisanoj trafo stanici, kao i 

novog  mernog mesta za isporuku/prodaju proizvedene električne energije. Dakle 

investitor planira da potpiše novi ugovor sa EPS-om u vezi isporuke proizvedene 

električne energije.  

Tako da je napred navedenim ispunjen i uslov iz Javnog poziva- „II Uputstvo 

učesnicima kako da sačine prijavu – 8.0 da do dana raspisivanja ovog javnog poziva 

postrojenje nije priključeno na elektro distributivnu, odnosno prenosnu mrežu“. 

Naravno sve gore navedeno će biti detaljno prikazano u svim disciplinama Glavnog 

projekta koji će investitor priložiti uz prijavu na Javni poziv.  

Dakle i ako bi se projekat po instrukcijama/zahtevima Opštinske uprave *** zvao 

 „Dogradnja biogas postrojenja, sa napomenom da se radi delom rekonstrukcija 

postojećih objekata, kao i izgradnja novih“, suštinski se na terenu izvodi novo biogas 

postrojenje sa svim novim tehnološkim elementima (od prijema, preko proizvodnje 

gasa pa do novog mernog mesta i novog ugovora sa EPS-om). 

Molim Vas da nam potvrdite da ovako definisan naziv projekta, a uzevši u obzir 

sadržinu projekta, nije u suprotnosti sa uslovima Javnog poziva. 

Постројење које сте описали, са гледишта овог Јавног позива, може се сматрати засебним, 

новим постројењем и може се њим конкурисати за доделу бесповратних средстава.  

 

 

 Zamolio bih Vas za jasno objašnjenje o dokumentima koji su definisani u Javnom Pozivu 

(Član 2), Tačka 3 – Projekat za građevinsku dozvolu, moje pitanje je: Šta znači 

projekat? Da li čitav projekat (arhitektonski, električne instalacije, sanitarne I 

vodovodne instalacije, plan zaštite od požara, itd) ili samo Sadržaj plana uključen u 

projekat za građevinsku dozvolu? Drugo povezano pitanje je: da li je potrebno imati 

građevinsku dozvolu ili je dovoljno da smo se prijavili za građevinsku dozvolu?  

За оцену пројектне документације од интереса је да Комисија има увид у основне 

карактеристике постројења и технолошке процесе. Претпоставка је да делови документације 

који нису од интереса нису преобимни, те је из тог разлога најбоље доставити комплетан 

пројекат на основу кога је издата грађевинска дозвола. У сваком случају, изостављање делова 

који се односе на противпожарну заштиту, водоводне инсталације, уређење околног простора и 
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слично, неће бити елиминациони елемент. Услов за учешће на пројекту није исходовање 

грађевинске дозволе, већ одобрен кредит од стране банке. Али у највећем броју случајева 

банка неће одобрити кредит уколико претходно није прибављена грађевинска дозвола. 

 

 Zamolio bih Vas za jasno objašnjenje o dokumentima koji su definisani u Javnom Pozivu 

(Član 2), Tačka 4 – Dokument banke kojim se odobrava zajam aplikantu, moje pitanje 

je: da li je to Ugovor o zajmu ili preliminarno odobrenje traženog zajma? I kakav 

zajam, da li ceo zajam za izgradnju postrojenja ili samo zajam do iznosa vrednosti 

granta po osnovu javnog poziva. 

 *** uslov 4) obezbediti kredit od banke za izgradnju postrojenja; pitanje: dali je 

dovoljna potvrda iz inostrane banke o kreditiranju? 

Као акт банке о одобрењу кредита потребно је доставити документ којим се недвосмислено 

доказује да су и банка и инвеститор преузели све обавезе по питању финансирања пројекта. 

Најпоузданији документ у том смислу је дефинитивно уговор. Сваки документ који оставља 

сумњу у намере банке или инвеститора по питању финансирања пројекта носи ризик да буде 

оспорен од стране Комисије као нерелевантан доказ по овој тачки. 

 

 U obrascu prijave je predviđeno da za svaki podatak, pored dokumenta odakle potiče, 

bude naznačen i broj strane na kojoj se nalazi. Da li je dovoljno da se pozovem na 

dokument i poglavlje u kom se podatak nalazi? 

Нумерацију страница можете уписати и руком. Ако не, биће сасвим довољно, према Вашем 

предлогу, позвати се на одговарајућу свеску, поглавље и страну у оквиру тог поглавља. 

 

 *** U uputstu ste naveli da se na konkurs mogu prijaviti privredna društva, zadruge i 

fizička licakoja koja obavljaju registrovanu delatnost. *** Da li fabrika za proizvodnju 

peleta *** koja je registrovana u Agenciji za privredne registre Republike Srbije ***, 

ispunjava uslove za konkurisanje? 

Захтев по питању регистрације за обављање одређене делатности се односи на оне фирме које 

имају намеру да производе енергију у постројењима за које је потребно обезбедити посебне 

дозволе за рад или лиценце. Пример је лиценца за обављање енергетске делатности према 

Закону о енергетици (нпр. за лице које производи електричну енергију у објектима одобрене 

снаге 1 MW и више), те у том случају и фирма мора бити, поред осталог, на одговарајући начин 

регистрована, у складу са прописима који уређују ту област. Уколико нема законских 

ограничења да фирма која је регистрована у АПР-у за обављање неке друге основне делатности 

обавља и делатност која је предвиђена експлоатацијом објекта у поднетој документацији, 

сматра се да је испуњен предметни услов, те да та фирма може конкурисати на овом јавном 

позиву. 
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 Da li biste prihvatili ako dostavimo potvrdu nadležne filijale Poreske uprave da je 

podnosilac prijave (firma koja konkuriše) izmirio sve obaveze po osnovu poreza i 

doprinosa bez datuma ( odnosno da li bi ste prihvatili ukoliko obaveze po osnovu 

poreza i doprinosa firma koja podnosi prijavi izmiri sada)? 

Потребно је да доставите "потврду надлежне филијале Пореске управе да је подносилац 

пријаве измирио све обавезе по основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања 

јавног позива", односно доказ да су измирене све обавезе до дана 8. мај 2015. године. Дакле, 

важно је да су за поменути период измирене обавезе, али не и сам датум измирења истих.  

 

 Da li u vrednost investicije (kada se finansira SPV) može biti prihvaćena i vrednost 

(poljoprivrednog) zemljišta i pripradajući troškovi za generisanje sirovina za 

postrojenje? 

Јавни позив се односи на постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне 
енергије из биомасе/биогаса, тако да се и сви параметри за оцену могу односити само на 
елементе тог постројења и ништа ван тога. Приликом припреме документације и подношења 
захтева за доделу кредита веома је важно одвојити предметно енергетско постројење са 
пратећом опремом и објектима (као јединствену целину), од свих других елемената који могу 
бити саставни део неког великог пројекта инвеститора. У вредност инвестиције постројења које 
ће бити предмет оцењивања по овом јавном позиву, свакако не може ући пољопривредно 
земљиште за узгој сировине, као ни пољопривредне машине за обраду земље, шумско 
земљиште, пашњаци, штале, стока, силоси вишеструке намене (осим искључиво за потребе 
предметног постројења), млекаре, други привредни објекти, путничка возила итд. Веома је 
важно у поднетој документацији, поготово у делу који разматра финансијске аспекте, јасно 
раздвојити елементе који се односе искључиво на енергетско постројење и груписати их као 
једну целину у односу на све друге ставке. Идеалан случају је да се поднета документација 
односи само на објекте и опрему предметног постројења. Уколико није могуће описано 
раздвајање, Комисија неће бити у могућности да изврши оцену и рангирање пројекта, те ће 
такав пројекат бити искључен из конкуренције за доделу награде.  
 

 Razumeli smo da za isplatu 30% granta treba da investitor ima potpisan ugovor sa 

bankom a za isplatu ostalih 70% granta treba dokaz o završenoj investiciji – kojom 

dokumentacijom se evidentira završetak investicije (da li je to ponovo izveštaj 

konsultanta ili je potrebna i neka druga dokumentacija)? 

Према условима за исплату другог дела награде из Уговора између Министарства и Носиоца 

пројекта, (члан 5. и 6.), испуњеност услова да је постројење изграђено у складу са техничким 

документацијом на основу које је изабран на Јавном позиву, утврђује се на основу употребне 

дозволе коју Носилац пројекта доставља најкасније у року од 15 дана од истека рока од две 

године од дана закључења Уговора. 

 

 razumeli smo da u slučaju da iz bilo kojih razloga do isplate 70% ne dođe -30% inicijalno 

dobijenih se ne vraća? 
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Јавним позивом није предвиђена обавеза повраћаја првог дела награде (30%) уколико 

инвеститор не испуни уговорне обавезе, али му други део (70%) свакако неће бити исплаћен. 

 

 *** uslov 8) da do dana raspisivanja javnog poziva postrojenje nije prikljuceno na 

elektrodistributivnu odnosno prenosnu mrezu; pittanje: kakva potvrda? Npr. neka 

potvrda ili izjava od Elektrovojodine ili sl.? 

Није потребно доставити никакав доказ по овој тачки. Министарство ће од оператора 

електроенергетског система прибавити списак објеката који су до дана расписивања Јавног 

позива били прикључени на електроенергетски систем и тако извршити проверу испуњености 

овог услова. 

 

 *** 6) izvestaj tehnickog konsultanta banke? Pitanje: *** ako moze iz inostrane banke 

potvrda o kreditiranju, od iste izvestaj tehnickog konsultanta? 

Према условима Јавног позива, пријава се сачињава на српском језику и сва коресподенција у 

поступку води се на српском језику, тако да Комисија нема обавезу да разматра пријаве које су 

другачије припремљене. 

 

 Kriterijum efikasnosti i ekonomicnosti postrojenja; pitanje: C1 – da li ovaj podatak treba 

da saznamo mi od konkurencije? 

Не. По пријему свих понуда, у поступку оцењивања Комисија утврђује вредност „C“ за сваку 

понуду понаособ и на основу тога се одређује колика је вредност „C1“ за коначни обрачун по 

овом критеријуму. 

 

 kriterijum punog iskoristenja tehnickih potencijala postrojenja; pitanje: u projektu 

imamo projektisanu halu za susenje digestata i peletizaciju, sto ce biti glavni potrosac 

toplotne energije. Ovo postrojenje je u sklopu investicije ali nema veze sa 

proizvodnjom OI el energije. U koju grupu spada: P5=5 ili P5=2 poena? 

Ако се топлотна енергија испоручује истом правном лицу, реч је о потрошњи за сопствене 

потребе. 

 

 Da li su bespovratna sredstva racunata bez PDV, odnosno oslobodjena od poreza? 

Не плаћа се порез на донаторска средства. 
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 *** je preduzeće koje od sopstvenih novčanih sredstava podiže biogas postrojenje koje 

će od ostataka biomase iz proizvodnje alkohola i otpadne biomase iz prehrambene 

industrije, proizvoditi biogas koji će se koristiti kao energent za sopstvenu 

proizvodnju. Projektovani kapacitet biogas postrojenja bi bio *** MW toplotne energije 

na godišnjem nivou ( biogas bi sagorevali u parnom kotlu ). Postrojenje je u završnoj 

fazi. Naše pitanje je: DA LI KAO PROIZVOĐAČI BIOGASA KAO ENERGENTA ZA SOPSTVENE 

POTREBE MOŽEMO DA KONKURIŠEMO ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PO OVOM 

KONKURSU? 

На основу података изнетих у питању, чини се да предметни пројекат не испуњава два Услова 

за учешће на Јавном позиву: 

- Тачка 1. подтачка 2): …постројење за комбиновану производњу електричне и топлотне 

енергије…; У Вашем случају били бисте: …PROIZVOĐAČI BIOGASA KAO ENERGENTA ZA SOPSTVENE 

POTREBE…; 

- Тачка 1. подтачка 4): …обезбедили су кредит од банке за изградњу постројења… Ваше 

предузеће: … od sopstvenih novčanih sredstava podiže biogas postrojenje… 

 

 Da li se ovaj javni poziv odnosi samo za kombinovana postrojenja  tj  za proizvodnju 

elektricne energije i toplotne ili moze da udje u obzir i nas slucaj a to je da smo usli u 

investiciju izgradnje PARNOG KOTLOVSKOG POSTROJENJA KAPACITETA 2.,5  t/h 

SUVOZASICENE VODENE PARE ..gorivo agro pelet. 

На основу података изнетих у питању, чини се да предметни пројекат не испуњава Услов за 

учешће на Јавном позиву: 

- Тачка 1. подтачка 2): …постројење за комбиновану производњу електричне и топлотне 

енергије…; У Вашем случају ради се о: … investiciju izgradnje PARNOG KOTLOVSKOG 

POSTROJENJA KAPACITETA 2.,5  t/h SUVOZASICENE VODENE PARE …; 

 

 Klijent planira realizaciju projekta od cca EUR 4 mln, gde bi pored sopstvenog učešća, 

dobio kredit ***домаће банке*** u iznosu od EUR 1 mln i kredit strane banke u iznosu 

od EUR 2,5 mln.  

Potpisivanje ugovora sa nama je izvesno dok će deo sa stranom bankom kasniti. Da li u 

tom slučaju, prilaganja ugovora za delimično finansiranje, može konkurisati ili mora 

imati ugovore za oba plasmana odnosno pokriveno celo finansiranje? 

Према тексту Јавног позива услов за пријаву (тачка 1, подтачка 4) могу се пријавити привредна 

друштва, задруге и физичка лица која обављају регистровану делатност (предузетници и 

пољопривредна газдинства) која су, поред осталог, обезбедила кредит од банке за изградњу 

постројења. Ако је обезбеђен кредит само за део финансијских потреба, а не цео износ 

потребног кредита (за цео пројекат), онда није у потпуности испуњен тражени услов за учешће 

на Јавном позиву и има основа да таква пријава буде елиминисана из конкуренције као 

непотпуна.  
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 Molim Vas da mi pojasnite koji je nadležni organ spomenut u tački 5.7 

Тачка 5.7. – Потврда надлежног органа да подносиоцу пријаве у последње две 

године није изречена правоснажна мера забране обављања делатности; Потребно 

је доставити оригинални документ за тражени период закључно са даном 

издавања те потврде у 2015. години. За предузећа која нису постојала пре 

траженог рока доставља се потврда за период од регистрације.  

Поред осталог, Агенција за привредне регистре (АПР) издаје потврде да није регистровано да 

је субјекту изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности. Да 

не буде забуне, наглашено је да то није потврда која се користи у поступцима јавне набавке, 

али овај Јавни позив није поступак јавне набавке, те се признаје и таква потврда. Више 

информација на интернет сајту АПР-а: 

http://www.apr.gov.rs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%9F%D1%8

0%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2

%D0%B0/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80

%D0%B4%D0%B5.aspx 

 

 Kompanija ***ААА*** je osnovana od matičnih firmi ***BBB*** i ***CCC*** iz 

***inostranstva***. Kompanija ***CCC*** kao glavni investitor, donela je odluku o 

finansiranju projekta iz vlastitog kash flowa, sto znaci da se nece za ovaj projekat 

uzimati kredit od banke. U sustini bice to formacija kreditiranja iz privatnog sektora.  

Pitanje: kojim ili kakvim dokumentom je dovoljno za komisiju dokazivanje o 

financiranju? Dali je dovoljan ugovor izmedju ***ААА*** i ***CCC*** o kreditiranju 

(mozda pozajmica), I kakav je dovoljan dokaz obezbedjenosti finansija? 

У тачки 1. подтачка 4), поглавља о Условима за пријаву на Јавни позив, стоји да право учешћа 

имају искључиво они који су: „обезбедили кредит од банке за изградњу постројења...“. Дакле, 

за учешће на Јавном позиву мора бити обезбеђен „кредит од банке“, а не неког другог 

лица/предузећа. 

 

 Banka je jedinstvenim ugovorom (dakle, ne pojedinačnim) odobrila zajam za tri 

privredna društva od kojih će svako graditi svoje zasebno CHP postrojenje snage *** 

MW. Svako od ova tri privredna društva je strana potpisnik ovog jedinstvenog ugovora 

sa bankom I svako privredno drušvo ima svoju budžetsku liniju I visinu odobrenih 

sredstava u ovom ugovoru. Takođe, svako od ova tri energetska postrojenja ima svoju 

zasebnu građevinsku dozvolu I pripadajuće lokacijske I tehničke uslove. Da li je u 

uslovima ovog jedinstvenog ugovora o zajmu prihvatljivo da svako privredno društvo 

bude pojedinačni aplikant tj. da aplicira sa svojim zasebnim CHP postrojenjem na 

konkurs Ministarstva energetike? 

http://www.apr.gov.rs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D0%B5.aspx
http://www.apr.gov.rs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D0%B5.aspx
http://www.apr.gov.rs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D0%B5.aspx
http://www.apr.gov.rs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D0%B5.aspx
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Приликом подношења конкурсне документације веома је важно да буде потпуно јасно које лице 

аплицира за средства и то мора бити једно јединствено лице. С обзиром да је у овом случају 

реч о три лица и три пројекта, логично је да свако понаособ мора поднети своју посебну 

пријаву, а никако не може бити поднета једна пријава за три различита лица (без обзира на 

њихове међусобне односе). Сваки од подносиоца може се позвати на уговор који има са банком 

(макар он био ширег контекста). Оно што је веома важно, како би пројекат могао да буде 

оцењен, јесте да у свакој од три поднете документације буде потпуно јасно наведено за свако 

постројење понаособ: које техничке карактеристике поседује (баш то постројење) и који део 

инвестиције се односи баш на то постројење (у складу са условима Јавног позива). 

 

 

 

 

Према упутству учесницима како да сачине пријаву, у тексту 

Јавног позива, поглавље Додатне информације и појашњења, 

истекао је прописани рок од 15 дана пре дана отварања пријава, 

те Министарство више није у обавези да одговара на постављена 

питања у вези додатних информација или појашњења за 

припрему и подношење пријава. 

 


