
        На основу пилот пројеката успоставе енергетских плантажа са кратким производним
циклусом, а  као подршке у имплементацији 2 фазе SLLEI иницијативе ( Иницијатива за
одрживо коришћење земљишта и енергије у Србији ), ЈКП Топлана Књажевац расписује

                                    

КОНКУРС ЗА ДОНАЦИЈУ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА УСПОСТАВУ

ЗАСАДА ЕНЕРГЕТСКЕ ВРБЕ

  Општина Књажевац, ЈКП Топлана Књажевац, Е3 International и Балкански енергетски и
шумарски тренд, уз финансијску подршку Немачке организације за међународну сарадњу
(GIZ), као  подршке у  имплементацији  2  фазе  SLLEI  иницијативе
(www.sustainablebalkans.org),  позива  заинтересоване  пољопривредне  задруге,
пољопривреднике и правна лица која се баве пољопривредном делатношћу на подручју
општине  Књажевац  да  нам  буду  партнери  у  реализацији  пилот  пројеката  успоставе
енергетских плантажа са кратким производним циклусом.

ЦИЉ SLLEI ИНИЦИЈАТИВЕ:

Циљ  пројекта  је  подизање демонстрационих  плантажа енергетске  врбе са  кратким
производним  циклусом,  истраживање  тржишта  ради  идентификације могућности  за
производњу  биоенергије на локалу  као  и  додатних  производа за које се могу користити
усеви укључујући исхрану,  лекове, грађевинарство и остало,  укључујући  и унапређење
знања и окружења кроз обуке, развој регионалног центра за подршку трговини биомасом
и сл. 

У оквиру пројекта се планира донација садног материјала и бесплатна техничка подршка
у  току  подизања енергетских  засада  као  и  у  току  мониторинга  приноса.  Произведена
биомаса ће бити откупљена од стране ЈКП Топлана Књажевац.

                                                                                             

                                                  ПРАВО ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Право пријаве на конкурс имају пољопривредне задруге,  пољопривредна газдинства и
правна  лица   која  се  баве  пољопривредном  делатношћу  а  који  планирају   садњу
енергетске врбе на подручју општине Књажевац. 

  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ЗАХТЕВА

Донација  садног  материјала  предвиђена  Пројектом  извршиће  се  према следећим
критеријумима :

1.  Донација  садног  материјала  се  одобрава  за  реализацију  на  подручју  општине
Књажевац 

2.   Заинтересована  пољопривредна задруга, пољопривредно газдинство и правно лице
треба да има :

-  расположиво  пољопривредно  земљиште  у  власништву   које  ће  се  користити  за
подизање пилот засада;



- водне ресурсе у близини или могућност за наводњавање;

-  тракторе и  друге  радне  машине  за  подршку  провођењу  пилот  пројекта (припрема
земљишта за садњу);

-  спремност  за  учешће  у  процесу  изградње капацитета  за  стицање знања у  области
подизања плантажа, одржавања, жетве, складиштења и манипулације сировином;

3.   Подносиоци пријава  морају да имају регистровано пољопривредно газдинство или
правно лице  са  активним статусом у 2022. години,  регистровано на подручју  општине
Књажевац;

                          ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

1.  Попуњен образац захтева ;

2.  Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2022. годину или извод
из регистра АПР (за правна лица) ;

3.   Фотокопија личне карте физичког лица или овлашћеног лица ;

       4.   Извод из регистра пољопривредних газдинства – структура биљне производње ;

                              УСЛОВИ И НАЧИН ОДОБРАВАЊА ДОНАЦИЈЕ

                                                                                             

Услови донације: Комисија  формирана  од  стране  AGENCIJE  ZA  RAZVOJ  OPŠTINE
KNJAŽEVAC DOO KNJAŽEVAC извршиће  административну  контролу  и  обилазак  ради
увида о испуњености услова за остваривење права на донацију подносиоца захтева. 

О захтеву за донацију, одлучује ЈКП Топлана Књажевац.  

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем донације уређују се Уговором
који закључују ЈКП Топлана Књажевац  и корисник донације.

                                                  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Захтев  за  добијање донације  са  траженом документацијом  се  доставља  ЈКП Топлана
Књажевац,  Милоша  Обилића  1,  са  назнаком  „КОНКУРС  ЗА  ДОНАЦИЈУ  САДНОГ

МАТЕРИЈАЛА ЗА УСПОСТАВУ ЗАСАДА ЕНЕРГЕТСКЕ ВРБЕ”, искључиво путем поште
или писарнице ЈКП Топлана Књажевац.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви  и не враћају се
подносиоцу.

 

Конкурс  је  отворен  од  14.06.2022.  године  до  28.06.2022.  године  Непотпуни и
неблаговремени захтеви неће бити разматрани.



Конкурс објавити преко средстава јавног информисања, на веб сајту ЈКП Топлана
Књажевац www.toplana_jkp@mts.rs, општине Књажевац www.knjazevac.rs и AGENCIJE ZA
RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO KNJAŽEVAC www.ark.rs, огласној табли општине
Књажевац, ЈКП Топлана Књажевац и у насељеним местима Општине.

Све додатне информације  и  образац  захтева могу се добити  у  просторијама
AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO KNJAŽEVAC у улици Цара Душана 19
или  на телефон: 019/731-256 AGENCIJE  ZA  RAZVOJ  OPŠTINE  KNJAŽEVAC  DOO
KNJAŽEVAC или у просторијама  ЈКП Топлана Књажевац,  Милоша Обилића 1, тел. 019/
730-317 и 019/730-730.

                                                                                                         ЈКП Топлана Књажевац

                                                                                                     Директор Небојша Цветковић


