
                      
      Влада Републике Србије  

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА 

         И ЕНЕРГЕТИКЕ Привредна комора Војводине 

 

  

 
Ппщтпвани, 
 
Министарствп рударства и енергетике Републике Србије уз ппдрщку Прпграма Уједиоених нација за развпј 
(УНДП), Привредне кпмпре Србије  и Привредна кпмпра Впјвпдине ппзивају Вас на презентацију 
 

ЈАВНПГ ППЗИВА ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА  
ЗА ИЗГРАДОУ ППСТРПЈЕОА ЗА КПМБИНПВАНУ ПРПИЗВПДОУ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ТППЛПТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ 

БИПМАСЕ/БИПГАСА. 
 

Презентација Јавног позива биће одржана у среду, 10. јуна 2015. године, са почетком у 10,30 часова, 
у просторијама Привредне коморе Војводине, Нови Сад, Хајдук Вељкова 11, Мастер центар, службени улаз 
број 5, III спрат, Велика сала (сала број 13). 

 
Презентација Јавнпг ппзива је намеоена пптенцијалним инвеститприма, заинтереспваним да 

инвестирају у гпре наведена ппстрпјеоа, кап и представницима кпмерцијалних банака кпје су заинтереспване 
да кредитирају пвакве прпјекте.  

Јавни ппзив је расписалп Министарствп рударства и енергетике РС дана 8. маја 2015.г. и траје дп 15. 
пктпбра 2015.г. 

Бесппвратна финансијска средстава у иснпсу пд 1,6 милипна УСД кап ппдрщка инвеститприма за 
изградоу дп псам ппстрпјеоа за кпмбинпвану прпизвпдоу електришне и тпплптне енергије из бипмасе или 
бипгаса, пбезбеђује Глпбални фпнд за живптну средину и УНДП крпз реализацију Прпјекта: „Смаоеое 
баријера за убрзани развпј тржищта бипмасе у Србији”.  

Прпјекат „Смаоеое баријера за убрзани развпј тржищта бипмасе у Србији” спрпвпди се у пквиру 
међунарпдне сарадое Републике Србије и Прпграма Уједиоених нација за развпј, Министарствп рударства и 
енергетике, Министарствп ппљппривреде и защтите живптне средине и UNDP.  Циљ Прпјекта је пдрживп 
кприщћеое енергије крпз диверсификацију извпра енергије и развпј тржищта бипмасе за кприщћеое у 
енергетске сврхе у Републици Србији.  

 
Програм  

 

10.30 – 11.00          Регистрација и псвежеое 

11.00 – 11.10 Увпдна пбраћаоа Представник Привредне кпмпре 
Впјвпдине 

Представник Министарства рударства и 
енергетике РС 

Представник УНДП 

11.10 - 11.20 Представоаое Прпјекта „Смаоеое баријера 
за убрзани развпј тржищта бипмасе у Србији” 

Растислав Крагић, Сампстални 
саветник,МРЕ 

Маја Матејић, ппртфплип меначер за 
енергетику, УНДП 

11.20 – 12.00 Презентација Јавнпг ппзива за дпделу 1,6 
милипна УСД бесппвратних средстава за 
изградоу ппстрпјеоа за кпмбинпвану 
прпизвпдоу електришне и тпплптне енергије 
из бипмасе/бипгаса. 

Растислав Крагић, Сампстални саветник, 
МРЕ 

Маја Матејић, ппртфплип меначер за 
енергетику, УНДП 

12.00 –  Питаоа и пдгпвпри п свим елементима 
јавнпг ппзива 

 

 



 
Сви заинтереспвани инвеститпри имаће мпгућнпст да накпн представљаоа јавнпг ппзива дискутују са 

представницима институција п свим елементима јавнпг ппзива кап и са представницима кпмерцијалних 
банака кпје ће такпђе бити ппзване да узму ушещће у пвпм дпгађају. 

Јавни ппзив са кпнкурснпм дпкументацијпм и щирим пбразлпжеоем мпжете преузети на линку 
http://biomasa.undp.org.rs/sr/publiccall.html . 

Мплимп Вас да Ващ дплазак пптврдите на мејл: jovan.vujicic@pkv.rs  најкасније дп  утпрка, 09.06.2015. 
гпдине. 

 
За све дпдатне инфпрмације мпжете се пбратити на телефпн Удружеоа за енергетику и енергетскп 

рударствп Привредне кпмпре Србије 011/ 32 32 186. 
 

 
С ппщтпваоем, 
 
 
       

ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
 
 
 
 

                                   Милпщ Баоац 

СЕКРЕТАР Удружеоа 
енергетике и хемијске индустрије 

 
  др Јпван Вујишић 
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