
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Година XIX        Број 23         ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ                    29. јул 2022.

На предлог Комисије за реализацију енергетске санације (удаљем тексту :Комисија), а 
у складу са чланом 12. и 20. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације 
породичних кућа, станова и  стамбених зграда („Сл. Гласник општине Велико Градиште„ бр. 
10/22), а на основу члана 70. Статута општине Велико Градиште (''Сл.гласник општине Велико 
Градиште'' бр. 2/19), Општинско веће општине Велико Градиште на 59. седници одржаној дана 
28.07.2022.г. доноси:

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ  
ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ  СУБЈЕКАТА) ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Члан 1.
Утвђује се листа директних кориника (привредних субјеката) за реализацију Програма 

енергетске санације, у оквиру следећих мера:

Мера 1: 
• Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са 

одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће  
 

1.

Назив привредног субјекта: ПД *ЕУРО ПВЦ* доо Рашка

Број пријаве 800/2022-07

Адреса : Железничка бб, Рашка 36350

Контакт телефон : 062/500-035
e-mail: europvcrask@gmail.com 

Понуђена цена са ПДВ-ом и бодови за понуђену 
цену (РСД) 33.990,00 60

Рок важења цене и бодови за рок важења цене 80 40

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 100

 

1.

Назив привредног субјекта: ПД *ВУЈИЋ Инвест* доо 
Ваљево

Број пријаве 809/2022-07

Адреса : Алексе Дундића 61/1, Ваљево, 
14000

Контакт телефон : 014/227-201
e-mail: vujicvaljevo@yahoo.com 

Понуђена цена са ПДВ-ом и бодови за понуђену 
цену (РСД) 63.576,00 32

Рок важења цене и бодови за рок важења цене 76 40

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 72

 



29. јул 2022. годинеБрој 232

 
Мера 2: 

• Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и 
осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће, 
осим кровног покривача и таваница за породичне куће 

 
 
Мера 3: 

• Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за 
породичне куће 

 
 
Мера 4: 

• Набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена 
постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове 
или стамбене заједнице 

 

4.

Назив привредног субјекта: ПД *GASTEK* доо Вршац

Број пријаве 804/2022-07

Адреса : Ђуре Цвејића 2, Вршац 26300

Контакт телефон : 013/2831-807
e-mail: gastec.rs@gmail.com 

Набавка и инсталација конвенционалног котла 
на природни гас капацитета 20 kW 83.650,00 60

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 60

 
 

4.

Назив привредног субјекта: ПД *ЕНЕРЏИ нет Оне* доо 
Јагодина

Број пријаве 808/2022-07

Адреса : Рибарска 9, Јагодина 35000

Контакт телефон : 035/250-501
e-mail: jagodina@energynet.rs 

Набавка и инсталација конвенционалног 
котла на природни гас капацитета 20 kW 94.063,00 53

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 53
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4.

Назив привредног субјекта: СЗР *Елтекс-Термотехника* 
Пожаревац

Број пријаве 836/2022-07

Адреса : Косовска 125, Пожаревац 12000

Контакт телефон : 063/212-302
e-mail: elteh012@gmail.com 

Набавка и инсталација конвенционалног котла 
на природни гас капацитета 20 kW 293.000,00 17

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 17

 
 
Мера 5: 

• Набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa 
простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за 
породичне куће, станове или стамбене заједнице 

5.

Назив привредног субјекта: ПД *ЕНЕРЏИ нет Оне* доо 
Јагодина

Број пријаве 808/2022-07

Адреса : Рибарска 9, Јагодина 35000

Контакт телефон : 035/250-501
e-mail: jagodina@energynet.rs 

Набавка и инсталација котла на пелет 20 kW 317.693,00 60

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 60

 
 
 
 
 
 
Мера 6: 

• Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег 
прибора за породичне куће, станове или стамбене заједнице 

 

6.

Назив привредног субјекта: ПД *ЕНЕРЏИ нет Оне* доо 
Јагодина

Број пријаве 808/2022-07

Адреса : Рибарска 9, Јагодина 35000

Контакт телефон : 035/250-501
e-mail: jagodina@energynet.rs 
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Набавка и уградња циркулационе пумпе са 
промењљивим бројем обртаја, за проток 1 
m3/h, напор 50 kP   (тип Grundfos Alpha, 
Willo Jons и др.)

48.181,00 20

Набавка и уградња челичног панелног 
радијатора димензија 600/800, тип 32 13.436,00 20

Набавка и уградња радијаторског вентила са 
термоглавом, DN15 NP6 6.816,60 20

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 60

 
 
Мера 7: 

• Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора 
или комбиновани грејач) за породичне куће, станове или стамбене заједнице 

 

7.

Назив привредног субјекта: ПД *GASTEK* доо Вршац

Број пријаве 804/2022-07

Адреса : Ђуре Цвејића 2, Вршац 26300

Контакт телефон : 013/2831-807
e-mail: gastec.rs@gmail.com 

Набавка и уградња топлотне пумпе ваздух-
вода, капацитета грејања 7 kW 477.765,00 60

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 60

 
 

7.

Назив привредног субјекта: ПД *ЕНЕРЏИ нет Оне* доо 
Јагодина

Број пријаве 808/2022-07

Адреса : Рибарска 9, Јагодина 35000

Контакт телефон : 035/250-501
e-mail: jagodina@energynet.rs 

Набавка и уградња топлотне пумпе ваздух-
вода, капацитета грејања     7 kW 679.893,00 42

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 42
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7.

Назив привредног субјекта: СЗР *Елтекс-Термотехника* 
Пожаревац

Број пријаве 836/2022-07

Адреса : Косовска 125, Пожаревац 12000

Контакт телефон : 063/212-302
e-mail: elteh012@gmail.com 

Набавка и уградња топлотне пумпе ваздух-
вода, капацитета грејања     7 kW 740.000,00 39

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 39

 
 
Мера 8: 

• Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле 
воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за 
породичне куће 

8.

Назив привредног субјекта: СЗР *ЕЛСОЛ* Пожаревац

Број пријаве 807/2022-07

Адреса : Хајдук Вељкова 196, Пожаревац 
12000

Контакт телефон : 012/7525-290
e-mail: office@elsol.rs 

Набавка и уградња соларног колектора у 
инсталацију за централну припрему 
потрошне топле воде капацитета 
акумулационог бојлера 200 литара

350.000,00 60

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 60

 
 

8.

Назив привредног субјекта: СЗР *Елтекс-Термотехника* 
Пожаревац

Број пријаве 836/2022-07

Адреса : Косовска 125, Пожаревац 12000

Контакт телефон : 063/212-302
e-mail: elteh012@gmail.com 
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Набавка и уградња соларног колектора у 
инсталацију за централну припрему 
потрошне топле воде капацитета 
акумулационог бојлера 200 литара

528.000,00 40

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 40

 

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Велико Градиште''.

Број: 312-45/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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На основу члана 70. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник 
РС“, бр. 2/2019), члана 15. Правилника о 
суфинансирању мера енергетске санације 
породичних кућа и станова путем уградње 
соларних панела за производњу електричне 
енергије за сопствене потребе и унапређење 
термотехничког система путем уградње 
калориметрара, циркулационих пумпи, 
термостатских вентила и делитеља топлоте 
по основу Јавног позива за суфинансирање 
програма енергетске санације стамбених 
зграда, породичних кућа и станова, 
Општинско веће је на 59. седници одржаној 
28.07.2022. године, донело

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ 
СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ 

МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  
У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ 

УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА 
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ 
И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ 

СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ 
КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ 

ПУМПИ ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  
ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА НА 

ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ

Члан 1.

РАСПИСУЈЕ СЕ Ј авни позив 
за учешће привредних субјеката у 
спровођењу мера енергетске санације  у 
домаћинствима путем уградње соларних 
панела за производњу електричне енергије 
за сопствене потребе и унапређење 
термотехничког система путем уградње 
калориметара, циркулационих пумпи 
,  термостатских  вентила и делитеља на 
територији  општине Велико Градиште (у 
даљем тексту: Јавни позив)

Члан 2.

Конкурс спроводи Одељење за 
локални економски развој Општинске управе 
општине Велико Градиште, а оцењивање 
пристиглих пријава по расписаном Јавном 
конкурсу вршиће Комисија за реализацију 
мера енергетске санације.

Члан 3.

Јавни позив ће се објавити на 
званичној интернет страници и огласној 
табли Општинске управе општине Велико 
Градиште.

Број: 312-46/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Драган Мили,с.р.
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ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ 
СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 

СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА 
ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  

ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

У оквиру реализације Програма Велико Градиште о финансијској подршци 
домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину (у даљем тексту 
Програм), а у складу са чланом 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске 
санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење 
термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за 
централну припрему потрошене топле воде по јавном позиву управе за подстицање и 
унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени гласник општине Велико 
Градиште број 10/2022), расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката 
који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених 
објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 
сопствене потребe и унапређењу термотехничких система путем уградње 
калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља. Eнергетскa
санација у домаћинствима спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима који се 
баве радовима уградње соларних панела за производњу електричне енергије и 
радовима на унапређењу термотехничких система путем уградње калориметара, 
циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља, а крајњи корисници  
бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Велико Градиште.
Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге 
искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.
Циљ спровођења мере енергетске санације путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређења термотехничких 
система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и 
делитеља је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих 
извора енергије у домаћинствима на територији општине Велико Градиште.

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног позива јесте избор привредних субјеката за спровођење активности на 
реализацији радова на: уградњи соларних панела, пратећих носача панела, инвертера и 
остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије, уградњи
двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, изради 
извештаја извођача радова о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за 
производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у 
складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем и 
уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремање 



29. јул 2022. године 9Број 23

система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте 
објекту(калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили за станове).

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани привредни субјекти који 
испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове 
дефинисане Правилником о спровођењу мера енергетске санације и овим Јавном 
позивом.
На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше набавка, радове и  
уградњу материјала, опреме и уређаја.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и 
радове на уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају следеће услове:

• да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и 
предузетници најмање  шест месеци од дана подношења пријаве,

• да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
• да имају атесте за материјале и производе
• да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера 

електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује 
изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену 
инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије  

• да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 година и на соларне колекторе 
од минимално 10 година.

 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ 
ПОДНОШЕЊУ

ПРИЈАВЕ

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:

1. Пријавни образац (Прилог 1) у три примерка (оригинал и две копије);
2. Потписану изјава (Образац 1);
3. Потписане сагласности (Образац 2 и Образац 3 )
4. Атести за материјале и производе
5. Решење о  упису у регистар привредних субјеката
6. Изјава о гаранцији на инвертер и соларне панеле(за меру уградња соларних 

панела)
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За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање 
делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова 
изјава мора бити дата након датума објављивања јавног позива. 

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју 
ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји 
више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену 
изјаву која не мора бити оверена код нотара. 

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви 
законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву 
која не мора бити оверена код нотара.

V. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници 
Општине Велико Градиште, линк: www.velikogradiste.rs   
и садржи:
− Комплетан текст Јавног позива,
− Прилог 1 - Пријавни образац,
− Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве,
− Прилог 3 - Критеријуми и начин бодовања за оцену Пријаве.

VI. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Критеријуми за рангирање привредних субјеката обухватају следеће:
1) цену за:
- опрему и кровну уградњу за соларну електрану  капацитета 6 kW 
инсталисане снаге соларних панела, укључујући и уградњу и пратеће 
инсталације за производњу електричне енергије, 
- набавку  и уградњу двосмерног мерног уређаја за мерење предате и 
примљене електричне енергије, 
- израду предмера и предрачун, као и извештаја о уградњи соларних панела 
и уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом 
прикључења на дистрибутивни систем. 

Цене дати по наведним ставкама а потребну опрему предвидети по Правилима о 
раду дистрибутивног система ОДС-а.

2) рок важења цена;
3) рок важења гаранције на инвертер (минимално 5 година) и соларне панеле

(минимално 10 година) и процењени износ производeне електричне енергије 
у периоду од три године (за инсталисану снагу соларних панела 6 kW 
очекиван износ је 15.000 kWh)
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Критеријуми за рангирање директних корисника који врше набавку и 
радове на уградњи електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне 
куће, опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате 
количине топлоте објекту(калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили за 
станове) обухватају следеће:

1) цене кључних добара  заједно са уградњом за меру за коју конкуришу;
2) рок важења цена за меру коју конкуришу;

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и 
број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру 
појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима 
примењеним на поједини Програм не може прећи 100.

VII. МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на јавном конкурсу попуњавају на српском језику, 
ћириличним писмом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и 
две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У 
СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ 

СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 
СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА 

ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  
ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА У ДОМАЋИНСТВИМА

– НЕ ОТВАРАТИ“,
са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. 

Пријава се предаје лично на шалтеру Општинске управе бр.1 у услужном центру или 
препоручено поштом на адресу:

Општина Велико Градиште
Општинска управа

 Комисија за праћење реализације појединачних пројеката енергетске санације
Житни трг 1

12220 Велико Градиште 

Рок за подношење пријава је 18.8.2022. године.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до 
истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат 
поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин неће 
бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
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За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на 
контакт телефон 012/662-134
За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу:
jasmina.strbac@velikogradiste.rs 

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници општине Велико 
Градиште , линк: www.velikogradiste.rs 

II. НЕУРЕДНА ПРИЈАВА

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било 
који
документ из одељка IV. Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

IX. ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ 
СУБЈЕКАТА

Оцена и избор привредних субјеката врши се у складу са Јавним позивом и 
Правилником.
Оцењивање и избор привредних субјеката врши Комисија за праћење реализације 
појединачних пројеката енергетске санације ( у даљем тексту  Комисија) на основу 
прегледа поднетих пријава.

Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не 
оцењују
и решењем ће бити одбијене.

У току поступка оцене и избора привредних субјеката Комисија може да од 
Подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Комисија разматра, оцењује и рангира приспеле пријаве.
Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката се објављује на огласној табли 
општинске управе и званичној интернет страници општине у року од 10 дана од дана 
истека рока за подношење пријава.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију 
по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три 
дана од дана објављивања листе. На прелиминарну листу изабраних привредних 
субјеката учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од 
дана њеног објављивања.
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Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу изабраних 
привредних субјеката као и да донесе  Одлуку о приговору, која мора бити 
образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке 
о избору привредних субјеката  у спровођењу мере енергетске санације путем уградње 
соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и исте 
доставља Општинском већу на усвајање.
Општинско веће општине Велико Градиште доноси  Одлуку о избору привредних 
субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопствене потребе и мере  унапређења 
термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, 
термостатских вентила и делитеља у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 
приговора.
Одлука Општинског већа општине Велико Градиште о избору привредних субјеката у 
спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе и мере унапређења термотехничких система 
путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и 
делитеља објављује се на огласној табли Општинске управе и званичној интернет 
страници Општине Велико Градиште.

X. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

општина ће закључити Споразум о техничкој сарадњи у спровођењу мере са
привредним субјектима који буду изабрани.

Након потписивања Споразума о техничкој сарадњи са привредним субјектима, 
општина расписује јавни конкурс за појединачне пројекте грађана. Грађани су у 
обавези да приликом конкурисања доставе профактуру/предрачун издат од стране 
привредних субјеката са листе. 

Бесповратна средства се додељују грађанима за соларне панеле капацитета до и 
једнако 6 kW, а разлику за соларне панеле капацитета преко 6 kW до укупне вредности 
радова према предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће грађанин.

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника 
по привредном субјекту, општина потписује тројни Уговор о реализацији мера 
енергетске санације са привредним субјектима и грађанима.

Привредни субјекти су дужни да стручној комисији за праћење реализације мере 
путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене 
потребе и мере унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, 
циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља (у даљем тексту Стручна 
комисија), у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву 
потребну документацију.
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Општина ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима, као 
директном кориснику, а не грађанима као крајњим корисницима, али тек након што 
појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну  своју 
обавезу и након завршетка реализације мере. 

Услов да се пренесу средства привредном субјекту је потврда Комисије да су радови 
изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када је 
поднео пријаву за суфинансирање уградње соларних панела, као и у складу са 
записником Комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова.

Општина ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са 
закљученим уговором. Грађанин ће сам сносити трошкове изведених радова који буду 
већи од износа субвенције наведене у члану 6. Правилника (максималног износа 
учешћа ЈЛС).

Привредни субјекти до  1.2.2023. године достављају Oпштинској управи захтев за 
исплату средстава за суфинансирање мере енергетске санације путем уградње 
соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе по основу 
обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог 
рачуна за извршене радове и услуге.  

Пренос средстава врши се након што:
1) се изда Потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено 

предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио на јавни 
позив. 

2) грађанин потпише уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем са ЕПС 
снабдевањем(за меру уградње соларних панела)

3) ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи купца-произвођача на 
дистрибутивни систем  и упише га у регистар купца-произвођача.(за меру 
уградње соларних панела)

4) Крајњи корисник бесповратних средстава привредном субјекту исплати 
извршене радове/извршене услуге у износу умањеном за одобрена повратна 
средства

Средства која се одобре за реализацију појединачних пројеката преносе се привредним 
субјектима у складу са одредбама  Уговора.

На основу захтева за исплату и записника Комисије, Одељење за финансије општинске 
управе општине врши исплату из буџета. 

Број: 312-46/2022-01-4                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                                                                                                                                                                                 
Датум 28.07.2022. године
                                                                                           Драган Милић,с.р.
У Великом Градишту
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БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава јединица локалне самоуправе)

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРЕ  ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 
ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 

СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ 

КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  
ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА

у 2022 години

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ 
СУБЈЕКТА
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ПРИЈАВА
НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У

СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У 
ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ 
ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА 

ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ 
ПУМПИ ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ

1. Пун назив привредног субјекта

2. Правна форма

3. Скраћени назив правног лица

4. Матични број 

5. Порески идентификациони број 

6. Седиште 

Место
Јединица локалне 
самоуправе
Поштански број

7. Адреса за слање поште
(навести и поштански број)

8. Број телефона

9. Број факса

10. Електронска пошта

11. Интернет адреса

2. ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ

12. Име и презиме 

13. Пол  мушки             женски
14. Телефон
15. Мобилни телефон
16. Електронска пошта

3. ПРОФИЛ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

17. Година оснивања 

18. Назив и шифра делатности
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19.
Према подацима из финансијског 
извештаја за 2021. годину 
привредни субјект је разврстан у:

 микро 

 мало

 средње

 остало

21. Опис делатности

4. ЦЕНОВНИК
Напомена – све цене морају бити дате у РСД са ПДВ-ом

*Уградња соларних панела капацитета 6 kW инсталисане снаге, пратећих носача панела, 
инвертера и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије, уградња
двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, израда 
извештаја извођача радова о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за 
производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у 
складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем

Назив производа Цена 
материјала

Цена 
уградње

Укупна цена 

Опрема и кровна уградња  за соларну 
електрану  капацитета 6 kW инсталисане снаге 
соларних панела, инвертер и остала пратећа
инсталације за производњу електричне 
енергије која је неопходна приликом 
прикључења на дистрибутивни систем 
Набавка и  уградња двосмерног мерног 
уређаја за мерење предате и примљене 
електричне енергије
Израда предмера и предрачун, као и извештаја о 
уградњи соларних панела и уградњи мерног места 
који је у складу са законом неопходан приликом 
прикључења на дистрибутивни систем неопходан 
приликом прикључења на дистрибутивни систем

(унети укупну цену)

* Цене дати по наведним ставкама а потребну опрему предвидети по Правилима о раду 
дистрибутивног система ОДС-а
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* Уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремање 
система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте 
објекту(калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили за станове)

Назив производа Цена 
материјала

Цена 
уградње

Укупна цена 

Уградња електронски регулисане 
циркулационе пумпе за породичне куће 
Опремање система грејања за регулацију и 
мерење предате количине топлоте на 
објекту(калориметри, делитељи топлоте, 
баланс вентили за станове)
*Навести у оквиру опремања система грејања са којим уређајем се конкурише и цену

5. Рок важења цена и гаранције

Рок важења цена наведених под тачком 4 износи_____________дана

Рок важења гаранције на инвертер________________(минимално 5 година) 

Рок важења гаранције на соларне панеле___________(минимално 10 година)

Процењени износ произведене електричне енергије у периоду од три 
године__________ (оквирно 15.000 kWh)

Потпис и печат подносиоца
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ОБРАЗАЦ 1

ИЗЈАВА

Ја, _____________________________________________, број ЛК __________________
(име и презиме)                                                       (број личне 

карте)

законски заступник привредног субјекта____________________________________,
(назив привредног субјекта)

матични број: _____________, изјављујем да прихватам све услове наведене у Јавном 
позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у 
домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 
сопствене потребe и и унапређењу термотехничких система путем уградње 
калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији 
општине/града _________________.

Такође изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да:
• су сви дати наводи у пријави и пратећој документацији истинити, потпуни и 

одговарају стварном стању,
• привредном субјекту није изречена ни трајна, ни привремена правоснажна 

мера забране обављања делатности у последње две године и
• власници/оснивачи и законски заступници нису правноснажно осуђивани за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривична дела против права по 
основу рада, кривичних дела као чланови организоване криминалне групе,
кривично дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној 
дужности, као и да се против њих не води истрага нити кривични поступак.

У ____________, 

Датум____________ Потпис законског заступника
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ОБРАЗАЦ 2 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за 
одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Поступак покрећем код Општине Велико Градиште - Пријаве за Јавни позив / Конкурс за 
учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем 
уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe и и 
унапређењу термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих 
пумпи, термостатских вентила и делитеља које се финансирају из буџета општине Велико 
Градиште за 2021. годину и тим поводом дајем следећу

И З Ј А В У

Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања, изјављујем да ћу 
сам/а за потребе поступка прибавити (заокружити):

1. Решење о упису у одговарајући регистар 

Упознат/а сам да уколико не поднесем наведене податке неопходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним, и да мој захтев неће бити разматран 
од стране комисије коју решењем образује општинско веће.

..........................................

                          (место)

..........................................                                                

                  (датум)    

                                                                             .........................................................................

                                                   (потпис и печат одговорног лица)
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ОБРАЗАЦ 3

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за 
одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Поступак покрећем код Општине Велико Градиште - Пријаве за Јавни позив / Конкурс за 
учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем 
уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe и и 
унапређењу термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих 
пумпи, термостатских вентила и делитеља које се финансирају из буџета општине Велико 
Градиште за 2021. годину и тим поводом дајем следећу

И З Ј А В У

Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и 
обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција1, а који су неопходни 
у поступку одлучивања. 

..........................................

                      (место)

                       

..........................................                                                

                  (датум)    

                                                                             .........................................................................

                                                   (потпис и печат одговорног лица)

                                                           
1 Документa о чињеницама о којима се води службена евиденција су: Решење о упису у регистар надлежног 
органа 
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ОБРАЗАЦ 4

ИЗЈАВА

Ја, ___________________________________________, број ЛК __________________
(име и презиме)                                            (број личне карте)

Законски заступник    ____________________________________                  
(назив привредног субјекта)

матични број: __________________, изјављујем, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, да је ______________(назив привредног субјекта) обезбедио довољну 
количину  соларних панела и пратеће опреме, како би се  реализовао Јавни позив за 
спровођење мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних 
панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe и унапређење 
термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, 
термостатских вентила и делитеља на територији општине/града _________________. 

У ____________, 

Датум ____________
.........................................................................

                                                                                  (потпис и печат одговорног лица)
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ОБРАЗАЦ 4

ИЗЈАВА

Ја, ___________________________________________, број ЛК __________________
(име и презиме)                                            (број личне карте)

Законски заступник    ____________________________________                  
(назив привредног субјекта)

матични број: __________________, изјављујем, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, да је ______________(назив привредног субјекта) обезбедио довољну 
количину  соларних панела и пратеће опреме, како би се  реализовао Јавни позив за 
спровођење мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних 
панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe и унапређење 
термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, 
термостатских вентила и делитеља на територији општине/града _________________. 

У ____________, 

Датум____________ Потпис законског заступника

__________________________________
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ПРИЛОГ 4

КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН БОДОВАЊА ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВЕ

Избор привредних субјеката се врши у две фазе.

Прва фаза  је процесне природе и односи се на проверу да ли је пријава уредна и да ли 
је садржина пријаве у складу са Јавним позивом за учешће привредних субјеката у 
спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији општине
Мали Зворник.

Критеријуми ДА/НЕ Статус

Пријава је благовремена Ако је одговор „не“ –
пријава се не разматра

Пријава је достављена у штампаном 
облику

Ако је одговор „не“ –
пријава се не разматра

Пријавни образац је попуњен у 
дефинисаној форми – Прилог 1 

Ако је одговор „не“ –
пријава се не разматра

Пријава садржи сву потребну 
документацију:
- Прилог 1 – Пријавни образац
- Потписане изјаве и потписане 

сагласности  (Образац 1, Образац 2 
и Образац 3)

Ако је одговор „не“ –
пријава се не разматра

Подносилац пријаве је правно лице 
(привредни субјект), уписан у регистар 
АПР-а, најмање  шест месеци од дана 
подношења пријаве

Ако је одговор „не“ –
пријава се не разматра

Над подносиоцем пријаве није покренут 
стечајни поступак или поступак 
ликвидације

Ако је одговор „не“ –
пријава се не разматра

Пријава је потписана од стране 
овлашћеног представника привредног 
субјекта 

Ако је одговор „не“ –
пријава се не разматра

Подносилац пријаве доставио атесте за 
материјале и производе ( за меру за коју 
конкурише)

Ако је одговор „не“ –
пријава се не разматра

Подносилац пријаве је измирио доспеле 
обавезе по основу јавних прихода

Ако је одговор „не“ –
пријава се не разматра

После завршене прве фазе све пријаве оцењене као уредне и у складу са Јавним 
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позивом се оцењују на основу следећих критеријума:

Укупан број бодова који може добити подносилац пријаве је 100.

1. Критеријум „Рок важења цена за меру за коју конкуришу“ исти је за свих осам мера
и 
максимални број бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 40.

2. Критеријум „Цене кључних добара и услуга“ различит је за сваку од осам мера и 
максимални број бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 60.

Мера 1 - Набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за 
породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње 
двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и 
израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи 
соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у 
складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.
Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је 
наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а  максимално до 6 kW.

Цене производа Број бодова
Начин обрачуна (М*Н/Т)
Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;  
М -Максималан број бодова (60 бодова)
Опрема и кровна уградња  за соларну електрану  
капацитета 6 kW инсталисане снаге соларних панела, 
инвертер и остала пратећа инсталације за производњу 
електричне енергије која је неопходна приликом 
прикључења на дистрибутивни систем

Набавка и  уградња двосмерног мерног уређаја за мерење 
предате и примљене електричне енергије
Израда предмера и предрачун, као и извештаја о уградњи 
соларних панела и уградњи мерног места који је у складу са 

Рок важења цена за меру за коју се конкурише        Број бодова 

До 30 дана 5
31 – 45 дана 10
46 – 60 дана 20
61 – 75 дана 30
Преко 75 дана 40
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законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни 
систем неопходан приликом прикључења на дистрибутивни 
систем
 

Мера 2 - Унапређење термотехничких система зграде путем замене система или 
дела система ефикаснијим системом путем:

(1) уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће

(2) опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате
количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за 
станове

Цене производа Број бодова
Начин обрачуна (М*Н/Т)
Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;  
М -Максималан број бодова (60 бодова)
Уградња електронски регулисане циркулационе пумпе за 
породичне куће 
Опремање система грејања за регулацију и мерење 
предате количине топлоте на објекту(калориметри, 
делитељи топлоте, баланс вентили за станове)
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На основу члана 70. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник 
РС“, бр. 2/2019), члана 21. Правилника о 
суфинансирању мера енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и 
станова, Општинско веће је  на 59. седници 
одржаној 28.07.2022. године, донело

О Д Л У К У

о расписивању јавног конкурса за 
суфинансирање мера енергетске 

санације, породичних кућа, станова 
и  стамбених зграда које се односе 

на унапређење термичког омотача, 
термотехничких инсталација и уградње 

соларних колектора за централну 
припрему потрошне топле воде  на 

територији општине Велико Градиште за 
2022. годину

Члан 1.

РАСПИСУЈЕ СЕ Јавни конкурс за 
суфинансирање мера енергетске санације, 
породичних кућа, станова и  стамбених 
зграда које се односе на унапређење 
термичког омотача, термотехничких 
инсталација и уградње соларних колектора 
за централну припрему потрошне топле воде  
на територији општине Велико Градиште за 
2022. годину (у даљем тексту: Јавни конкурс)

Члан 2.

Јавни конкурс спроводи Одељење за 
локални економски развој Општинске управе 
општине Велико Градиште, а оцењивање 
пристиглих пријава по расписаном Јавном 
конкурсу вршиће Комисија за реализацију 
мера енергетске санације.

Члан 3.

Јавни конкурс ће се објавити на 
званичној интернет страници и огласној 
табли Општинске управе општине Велико 
Градиште.

Број: 312-47/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Драган Милић,с.р.

На основу Одлуке Општинског веће 
општине Велико Градиште   о расписивању 
Јавног конкурса број 312-47/2022-01-
4 и Правилника о суфинансирању мера 
енергетске санације, породичних кућа, 
станова и  стамбених зграда које се 
односе на унапређење термичког омотача, 
термотехничких инсталација и уградње 
соларних колектора за централну припрему 
потрошне топле воде по јавном позиву 
Управе за подстицање и унапређење 
енергетске ефикасности ЈП 1/22 (у даљем 
тексту: Правилник), општина Велико 
Градиште 

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске 
санације, породичних кућа, станова 
и  стамбених зграда које се односе 

на унапређење термичког омотача, 
термотехничких инсталација и уградње 

соларних колектора за централну 
припрему потрошне топле воде  на 

територији општине Велико Градиште за 
2022. годину

I. ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА 
ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
 

Предмет суфинансирања обухвата 
следеће МЕРЕ енергетске ефикасности: 
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1) заменa спољних прозора и врата 
и других транспарентних елемената 
термичког омотача са одговарајућим 
термичким својствима према негрејаним 
просторијама, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И 
СТАНОВЕ. 

Ова мера обухвата и пратећу oпрему 
за прозоре/врата, као што су окапнице, 
прозорске даске, ролетне, капци и др, као и 
пратеће грађевинске радове на демонтажи и 
правилној монтажи прозора/врата, као што 
је демонтажа старих прозора/врата и одвоз 
на депонију, правилна монтажа прозора, 
обрада око прозорa/врата гипс-картон 
плочама, глетовање, обрада ивица и кречење 
око прозора/врата са унутрашње стране зида 

Удео средства подстицаја износи 
максимално 50% од вредности укупне 
инвестиције са ПДВ-ом по појединачној 
пријави, а максимално 140.000,00 динара 
са ПДВ-ом.

Неопходно је да буду испуњени 
следеће критеријуми енергетске 
ефикасности: 

1) Спољна столарија са следећим 
минималним техничким карактеристикама 
(U-коефицијент прелаза топлоте):

- U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и 
балконска врата

- U ≤ 1,6 W/ m2K за спољна врата

2) заменa спољних прозора и врата 
и других транспарентних елемената 
термичког омотача са одговарајућим 
термичким својствима према негрејаним 
просторијама, за стамбене зграде  .

Ова мера обухвата и пратећу oпрему 
за прозоре/врата, као што су окапнице, 
прозорске даске, ролетне, капци и др, као и 
пратеће грађевинске радове на демонтажи и 
правилној монтажи прозора/врата, као што 
је демонтажа старих прозора/врата и одвоз 
на депонију, правилна монтажа прозора, 
обрада око прозорa/врата гипс-картон 
плочама, глетовање, обрада ивица и кречење 
око прозора/врата са унутрашње стране зида 
за стамбене зграде

Удео средства подстицаја износи 
50% од вредности укупне инвестиције 

са ПДВ-ом по појединачној пријави, а 
максимално 100.000,00 динара са ПДВ-
ом помножено са бројем станова у 
пријављеној стамбеној згради.

Неопходно је да буду испуњени 
следеће критеријуми енергетске 
ефикасности: 

1) Спољна столарија са следећим 
минималним техничким карактеристикама 
(U-коефицијент прелаза топлоте):

- U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и 
балконска врата

- U ≤ 1,6 W/ m2K за спољна врата

3) набавка и  инсталација котлова 
на природни гас, грејачa простора, или 
замена постојећег грејача простора (котао 
или пећ) ефикаснијим, за ПОРОДИЧНЕ 
КУЋЕ.

Удео средства подстицаја износи 
50% од вредности укупне инвестиције 
са ПДВ-ом по појединачној пријави, а 
максимално  85.000,00 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буде испуњен следећи 
критеријум енергетске ефикасности:

- минимални степен корисности 
котла (грејача простора) на  природни гас 
износи 90%.

4) набавка и  инсталација котлова 
на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), 
грејачa простора, или замена постојећег 
грејача простора (котао или пећ) 
ефикаснијим, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Удео средства подстицаја износи 
50% од вредности укупне инвестиције 
са ПДВ-ом по појединачној пријави, а 
максимално 110.000,00 динара са ПДВ-ом 
за котлове на биомасу (пелет и сечка).

Неопходно је да буде испуњен следећи 
критеријум енергетске ефикасности:

- минимални степен корисности 
котла (грејача простора) на биомасу (дрвни 
пелет, брикет, сечка) износи 85%.

5) замена постојеће или уградња 
нове цевне мреже, грејних тела-
радијатора и пратећег прибора ЗА 
ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ  (за ову меру се 
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може конкурисати само заједно са мером 
замене постојећег грејача простора (котао 
или пећ) ефикаснијим из става 1. тачка 6) 
или 7), овог одељка).

Удео средства подстицаја износи 
50% од вредности укупне инвестиције 
са ПДВ-ом по појединачној пријави, а 
максимално 120.000,00 динара са ПДВ-ом.

6) набавка и уградње топлотних 
пумпи и пратеће инсталације грејног 
система (грејач простора или комбиновани 
грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Удео средства подстицаја износи 
50% од вредности укупне инвестиције 
са ПДВ-ом по појединачној пријави, а 
максимално 250.000,00 динара са ПДВ-ом

7) набавка и уградње соларних 
колектора у инсталацију за централну 
припрему потрошне топле воде за 
грејање санитарне потрошне топле воде и 
пратеће инсталације грејног система ЗА 
ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Укупан износ средстава подстицаја 
која се додељују за ову меру, представља 
мањи износ од::

(1) 50% од вредности укупне 
инвестиције са ПДВ ом, а максимално  
140.000,00 динара са ПДВ-ом, и;

(2) износа  који се добија 
множењем количине топле воде из 
достављене профактуре, са  износом од 
650,00 динара са ПДВ-ом. 

Домаћинстава(за породичне куће и 
станове) и стамбене заједнице  не могу да 
конкуришу за више од једне мере енергетске 
ефикасности из овог одељка, осим за мере 
из става 1. тач. 5) овог одељка.

Укупно планирана средства које 
општина заједно са средствима Управе 
за подстицање и унапређење енергетске 
ефикасности додељује путем овог конкурса 
износе пет (5)милиона динара,

Додатни услови за доделу средстава 
подстицаја за енергетску санацију стамбених 
објекта:

1) Двојни објекти различитих 
власника као и објекти у низу третирају се 
као засебни објекти.

За мере из става 2. тач 1) и 2) овог 
одељка средства се неће одобравати за 
набавку и уградњу појединачних прозора 
и врата. Средства се неће одобравати за 
набавку улазних врата стамбених објеката 
која нису у директној вези са грејаним 
простором.

За стамбене објекте са више етажа 
једног власника, средства се могу користити 
за замену столарије на једној или свим 
етажама с тим да замена столарије на свакој 
од етажа мора бити комплетна.

Власници појединачних етажа у 
стамбеном објекту подносе појединачне 
пријаве за замену столарије.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Kорисници бесповратних средстава 
су домаћинства и стамбене заједнице изузев: 

1) власника посебних делова 
стамбено-пословног објеката који не служе 
за становање;

2) власника стамбених објеката који 
су у претходне две године после достављања 
Решења о додели бесповратних средстава за 
сличне активности одустали од спровођења 
активности. 

II УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА 
КОНКУРС

Право учешћа на конкурсу имају 
домаћинства која станују у породичним 
кућама и становима  и стамбене заједнице и 
испуњавају следеће услове:

1) да је подносилац пријаве:
(1) власник објекта, или   
(2) ако подносилац пријаве није 

власник, онда да подносилац пријаве има 
пријаву боравка на адреси објекта за који 
подноси пријаву, и тада је потребно уз 
пријаву поднети писану сагласност власника 
објекта
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2) да је објекат настањен и уз пријаву 
приложити копију рачуна за електричну 
енергију где се види да је потрошња 
електричне енергије  у објекту  у претходном 
месецу минимално 30 kwh.  

3) да је стамбена заједница уписана у 
одговарајући регистар,

4) не прихватају се трошкови радова, 
набавке материјала и опреме који настану 
пре првог обиласка Комисије за преглед и 
оцену поднетих захтева за суфинансирање 
пројеката енергетске ефикасности.

Уколико има више од једног власника 
породичне куће, потребно је доставити 
сагласност осталих власника приликом 
пријаве.

Уколико подносилац пријаве није 
власник породичне куће, потребно је 
доставити сагласност власника

IV НЕПРИХВАТЉИВИ 
ТРОШКОВИ

Не прихватају се трошкови радова, 
набавка материјала и опрема који настану 
пре првог обиласка комисије за преглед и 
оцену поднетих захтева за суфинасирање 
пројеката енергетске ефикасности. 

Неприхватљиви трошкови – 
Трошкови који неће бити финансирани 
јавним конкурсом из буџета Општине 
Велико Градиште су:

1) Трошкови који су у вези са набавком 
опреме: царински и административни 
трошкови

2) Трошкови у вези са одобравањем 
и спровођењем кредитног задужења: 
трошкови одобравања кредита, трошкови 
камата, трошкови кредитног бироа, 
трошкови осигурања кредита и сл.

3) Рефундација трошкова за већ 
набављену опрему и извршене услуге 
(плаћене или испоручене)

4) Набавка опреме коју подносилац 
захтева за бесповратна средства сам 
производи или за услуге које  подносилац 
захтева сам извршава 

Други трошкове који нису у складу 
са мерама енергетске санације.

V ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС

Пријава коју на јавни конкурс 
подносе домаћинства (за породичне куће и 
станове) нарочито садржи:

1) потписан и попуњен Пријавни 
образац за суфинасирање мера енергетске 
ефикасности (Прилог 1)  са попуњеним 
подацима о мери за коју се конкурише и о 
стању грађевинских(фасадних) елемената и 
грејног система објекта;

2) фотокопије личних карата 
или очитане личне карте за сва физичка 
лица која живе на адреси породичне куће 
за коју се подноси пријава. За малолетне 
лица доставити фотокопије здравствених 
књижица;

3) фотокопију рачуна за 
утрошену електричну енергију за стамбени 
објекат  за који се конкурише за последњи 
месец, ради доказа да се живи у пријављеном 
стамбеном објекту о (препоручује се да 
минимална потрошња не може бити мања 
од 30 kWh месечно);

4) потврда о могућности 
прикључења на гасоводну мрежу за меру 
набавке котла на гас (за набавку котла на 
природни гас);

5) предмер и предрачун/ 
профактура за опрему са уградњом издата 
од привредног субјекта са листе директних 
корисника (привредних субјеката)  (Прилог 
2) коју је објавила Општина;

6) изјава о члановима 
домаћинства са фотокопијом личних карата 
за сваког члана домаћинства са јасно 
видљивом адресом становања; 

7) потписана изјава о 
сагласности да орган за потребе поступка 
може извршити увид, прибавити и обрадити 
податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, а који су неопходни у 
поступку одлучивања.(Прилог 3)
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Пријава коју на јавни конкурс подносе 
стамбене заједнице нарочито садржи: 

1) потписан и попуњен Пријавни 
образац за суфинасирање мера енергетске 
ефикасности (Прилог 1А), са попуњеним 
подацима о мери за коју се конкурише и о 
стању грађевинских(фасадних) елемената и 
грејног система објекта;

2) фотокопију рачуна за утрошену 
електричну енергију за сваки стан 
стамбене зграде за коју се конкурише за 
последњи месец, ради доказа да власници 
живи у пријављеном стамбеном објекту 
(препоручује се да минимална потрошња 
не може бити мања од 30 kWh месечно по 
стану- потребно за минимум  50% станова 
у згради);

3) доказ о регистрацији Стамбене 
заједнице;

4) сагласност стамбене заједнице за 
предложену меру;

5) листа чланова стамбене заједнице 
са фотокопијом личних карата за сваког 
члана стамбене заједнице са јасно видљивом 
адресом становања; 

6) списак свих станара стамбене 
зграде са копијама личне карте где се види 
адреса становања;

7) потврда о могућности прикључења 
на гасоводну мрежу за меру набавке котла на 
гас; 

8) предмер и предрачун/ профактура 
за опрему са уградњом издата од привредног 
субјекта са листе директних корисника 
(привредних субјеката) (Прилог 2) коју је 
објавио/ла Општина;

9) потписана изјава о сагласности да 
орган за потребе поступка може извршити 
увид, прибавити и обрадити податке о 
чињеницама о којима се води службена 
евиденција, а који су неопходни у поступку 
одлучивања; (Прилог 3)

10) одобрен захтев за прикључење 
на даљински систем грејања, уколико се 
стамбена заједница пријављује за меру 
из одељка I став 1. тачка 11) овог јавног 
конкурса  која се односи на уградњу нове 
цевне мреже, грејних тела-радијатора и 
пратећег прибора;

VI ПРЕУЗИМАЊЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС

Конкурсна документација за Јавни 
конкурс може се преузети на интернет 
страници Општине Велико Градиште , или 
на пријавници општине и садржи:

1) Комплетан текст Јавног конкурса,
2) Прилог 1 - за грађане - Пријавни 

образац и образац о стању породичних кућа 
и станова 

3) Прилог 2 - Листа привредних 
субјеката/извођача радова са које грађани 
бирају једног извођача и од којег морају да 
прибаве предрачун са ценом за опрему и 
уградњу.

4) Прилог 3 - Потписана изјава о 
сагласности

5) Прилог 4 -  Критеријуми за избор 
пројеката

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЈЬАЊА 
ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је двадесет 
и један дан (21) од дана објављивања на 
званичној интернет страници и огласној 
табли Општине Велико Градиште,

Конкурс је отворен до, односно 
закључно са даном 18.08.2022. године.

Попуњени, потписани и одштампани 
пријавни образац у три примерка 
(један оригинал и две копије) и пратећа 
документација достављају се у затвореној 
коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС за 
суфинансирање мера енергетске санације, 
породичних кућа, станова (и  стамбених 
зграда – опционо уколико се општина одлучи 
да финансира мере за ту врсту стамбеног 
објекта) које се односе на унапређење 
термичког омотача, термотехничких 
инсталација и уградње соларних колектора 
за централну припрему потрошне топле 
воде   - НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом 
пошиљаоца на полеђини коверте.
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Пријава се предаје лично на 
писарници Општинске управе општине 
Велико Градиште, или препоручено поштом 
на адресу:

Општина Велико Градиште 
Комисија за реализацију мера 

енергетске санације
Житни трг 1
12000 Велико Градиште 

За све додатне информације и 
обавештења у вези Јавног конкурса можете 
се обратити на контакт телефон 012/662-134 
и електронску адресу: e-mail: jasmina.str-
bac@velikogradiste.rs 

Сва питања и одговори биће 
објављени на интернет страници Општине 
Велико Градиште www.velikogradiste.rs 

Благовременом доставом сматра 
се препоручена пошиљка предата пошти 
најкасније до  истека последњег дана 
утврђеног рока за предају конкурсне 
документације (печат поште), без обзира на 
датум приспећа. 

Пријаве послате на било који други 
начин неће бити узете у разматрање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати.

VIII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР 
ПРОЈЕКАТА

Критеријуми за избор пројеката су 
следећи:

1) постојеће стање у погледу термичке 
изолације објекта; 

2) постојећи начин грејања; 
3) постојеће карактеристике спољне 

столарије;
4) К фактор заузетости површине;
5) коришћење субвенција за 

енергетску санацију (средства општине/
републике)

Детаљни начин бодовања према 
наведеним критеријумима је дат у Прилогу 
4.

IX ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ 
ЛИСТЕ И ИЗБОР ДОМАЋИНСТАВА И 

СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Оцењивање и рангирање пројеката 
домаћинстава и стамбених заједница, врши 
се у складу са Правилником и применом 
критеријума из одељка VIII  Јавног конкурса. 

Комисија за реализацију мера 
енергетске санације општине (у даљем 
тексту: Комисија) разматра пријаве и у 
складу са условима  из одељка III и утврђује 
јединствену прелиминарну ранг листу 
крајњих корисника за све мере енергетске 
ефикасности из јавног конкурса на основу 
бодовања према критеријумима из одељка 
VIII  Јавног конкурса.

Листу из става 2. овог одељка 
Комисија објављује на огласној табли 
Општине и званичној интернет страници 
Општине.

Подносиоци пријава имају право 
увида у поднете пријаве и приложену 
документацију по утврђивању листе из 
става 2. овог одељка у року од три дана од 
дана објављивања листе у складу са ставом 
3. овог одељка.

На листу из става 2. овог одељка 
подносиоци пријава имају право приговора 
Комисији у року од осам дана од дана њеног 
објављивања. Приговор се подноси на 
писарницу општине.

Комисија је дужна да размотри 
поднете приговоре на листу из става 2. овог 
одељка као и да донесе  одлуку о приговору, 
која мора бити образложена,  у року од 
15 дана од дана његовог пријема и на 
основу донетих одлука донесе ревидирану 
прелиминарну листу. 

На основу  листе из става 6. овог 
одељка Комисија врши теренски обилазак 
ради увида у стање стамбених објеката 
са те листе закључно са редним бројем 
подносиоца пријаве до којег су обезбеђена 
укупна средства за субвенционисање. 

Уколико је Комисија приликом 
теренског обиласка из става 7. овог одељка 
утврдила да је подносилац пријаве дао 
неистините податке у пријави Комисија га 
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елиминише из ревидиране прелиминарне 
листе и уместо њега спроводи теренски 
обилазак првог следећег на листи код кога 
није вршен теренски обилазак. 

Приликом теренског обиласка уз 
обавезно присуство подносиоца захтева 
комисија сачињава записник у два примерка, 
при чему један остаје подносиоцу пријаве, 
а један задржава Комисија. У записнику 
Комисија потврђује да ли су мере наведене 
у предмеру и предрачуну који је грађанин 
поднео приликом пријаве на јавни конкурс 
прихватљиве.

На основу записника из става 9. овог 
одељка комисија сачињава предлог коначне 
листе крајњих корисника.

Листу из става 10. овог одељка 
Комисија објављује на огласној табли 
Општине и званичној интернет страници 
Општине.

На листу из става 10. овог одељка  
подносиоци пријава код којих је извршен 
теренски обилазак, имају право приговора 
Комисији у року од осам дана од дана 
објављивања предлога коначне листе 
крајњих корисника. Приговор се подноси на 
писарницу општине.

Комисија је дужна да одлучи по 
приговорима из става 10. овог одељка у 
року од 15 дана од дана пријема приговора 
и након одлучивања по свим приговорима 
сачини коначну листу крајњих корисника.

Општинско веће општине 
Велико Градиште доноси Одлуку о 
додели бесповратних средстава крајњим 
корисницима за спровођење мера енергетске 
санације, на основу чега се закључују 
уговори.

X  НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Општина ће вршити пренос средстава 
искључиво привредним субјектима -  
извођачима радова, а не домаћинствима или 
стамбеним заједницама, након што грађанин 
или стамбена заједница  изврши целокупну 
уплату извођачу радова и након завршетка 
реализације мере. 

Услов да се пренесу средства извођачу 
радова је потврда Комисије да су радови 
изведени како је предвиђено предмером и 
предрачуном који је грађанин или стамбена 
заједница предао када се пријавио за меру 
као и у складу са записником Комисије 
приликом првог изласка.

Грађанин или стамбена заједница 
мора имати уредну документацију (рачуне 
и атесте) које ће доставити надлежној 
комисији.

Oпштина ће вршити пренос 
средстава изабраним извођачима радова у 
складу са закљученим уговором. Грађанин 
или стамбена заједница ће сам сносити 
трошкове изведених радова који буду већи 
од износа субвенције наведене у одељку 
I (максималног износа бесповратних 
средстава општине).

Контролу извршења уговорених 
обавеза извршиће надлежни органи који су 
задужени за урбанизам односно заштиту 
животне средине, у сарадњи са Комисијом.

Уколико грађанин или стамбена 
заједница није средства наменски утрошио, 
или радови нису изведени у складу са 
предмером и предрачуном који је грађанин 
или стамбена заједница поднео приликом 
пријаве, општина неће уплатити средства 
додељена јавним конкурсом.

Уколико из неког разлога грађанин 
или стамбена заједница не може да реализује 
набавку од одабраног извођача радова, има 
право да изврши набавку од другог са листе и 
да о томе, пре реализације набавке, обавести 
Комисију и достави јој нову профактуру/
предрачун, с тим да износ не може бити већи 
од одобреног.
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ПРИЛОГ 1

ЗА ГРАЂАНЕ - ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ/СТАНОВЕ

СПРОВОЂЕЊЕ 
МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ 

ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ 
СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ 

ВОДЕ 
ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ
У ОПШТИНИ  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ

1. Име и презиме

2. Број личне карте 

3. Адреса

4 Број телефонафиксни

5. Број телефона мобилни

2. МЕРА/МЕРЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПРИЈАВЉУЈЕТЕ 

Домаћинстава не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности, осим за 
мере из тач. 3), 4) и 5)

1)
заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 
омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, 
ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ

2)
3)*

4)
набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена 
постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за ПОРОДИЧНЕ 
КУЋЕ И СТАНОВЕ

5)
набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa 
простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, 
ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ

6)** замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и 
пратећег прибора ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ

7) набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система 
(грејач простора или комбиновани грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ

8)
набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему 
потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће 
инсталације грејног система ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ



29. јул 2022. године 35Број 23

*За  меру из тачке 3) се може конкурисати и заједно са мером постављање и набавка материјала за  термичку изолацију 
зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору, осим термичке изолације за 
таваницу и испод кровног покривача за породичне куће из. тачка 2)
**За меру из тачке 6) се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) 
ефикаснијим из тач 4) и 5)

3. ТРЕНУТНО СТАЊЕ ВАШЕ КУЋЕ/СТАНА

Површина куће/стана у 
квадратним метрима из 
Решења о порезу на имовину
Број корисника који станује у
објекту

Број спратова у објекту

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта (потребно је да заокружите
одговор):
1. Спољни зидови и кров без термичке изолације 

2. Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 
3. Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом
4. Спољни зидови и кров са термичком изолацијом

*

Постојећи начин грејања:

1. Угаљ/ лож уље,/мазут 
2. Електрична енергија
3. Дрво
4. Природни гас/пелет/даљинско грејање

* потребно је да заокружите одговор

Потрошна вода за домаћинство се греје на: (само за меру уградње соларних 
колектора)
1. Угаљ/ ложуље,/мазут
2. Електричнаенергија
3. Дрвa
4. Природни гас/пелет/даљинско грејање
* потребно је да заокружите одговор

Постојећи прозори на вашем објекту*:
1. ЈЕДНОСТРУКИ дрвени прозори

Примери:
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2. ДВОСТРУКИ дрвени прозори
Примери:

3. Дрвени једноструки прозори са ДУПЛИМ (ВАКУУМ) СТАКЛОМ
Примери:

4. ПВЦ или алуминијумски прозор
Пример:

* потребно је да заокружите одговор

Напомена: 
Оцењивање и рангирање пројеката врши се у складу са правилником којим се уређује расподела средстава 
града/општине и применом критеријума из одељка VIII  Јавног конкурса.
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Уколико Комисија приликом обиласка објекта подносиоца пријаве констатује да подаци наведени у пријави 
нису истинити, подносилац ће бити дисквалификован.

Датум:________2022.год.

Потпис подносиоца захтева

---------------------------



29. јул 2022. годинеБрој 2338

ПРИЛОГ 1А

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ 
ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, 

ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ 
КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ 

ВОДЕ 
ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22 ЗА 
СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

1. ПОДАЦИ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1. Назив стамбене 
заједнице 

2. Матични број 

3. ПИБ

4. Адреса

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ЗАСТУПАЊЕ СТАМБЕНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

1. Име и презиме   

2. Број личне карте 

3. Адреса

4. Број телефона фиксни

5. Број телефона мобилни
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2. МЕРА ЗА КОЈУ СЕ ПРИЈАВЉУЈЕТЕ 

Стамбена заједница не може да конкурише за више од једне мере енергетске 
ефикасности, осим за меру из тачке 4)

1)
заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 
омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, 
за стамбене зграде

2)
3)
4)
5)*

*За меру из тачке 5) се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао 
или пећ) ефикаснијим из тач. 3) и 4) или се објекат прикључује на систем даљинског грејања

3. ТРЕНУТНО СТАЊЕ ВАШЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ

Број станова у стамбеној 
згради
Број корисника који 
станује у стамбеној 
згради према Списку 
станара
Број спратова у објекту

Површина стамбене 
зграде према Катастру у 
метрима квадратним 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта (потребно је да заокружите
одговор):
1. Спољни зидови и кров без термичке изолације 

2. Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 
3. Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом
4. Спољни зидови и кров са термичком изолацијом

Постојећи начин грејања:

1. Угаљ/ лож уље,/мазут 
2. Електрична енергија
3. Дрво
4. Природни гас/пелет/даљинско грејање

* потребно је да заокружите одговор
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Постојећи прозори на вашем објекту*:
1. ЈЕДНОСТРУКИ дрвени прозори

Примери:

2. ДВОСТРУКИ дрвени прозори
Примери:
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3. Дрвени једноструки прозори са ДУПЛИМ (ВАКУУМ) СТАКЛОМ
Примери:

4. ПВЦ или алуминијумски прозор
Пример:

* потребно је да заокружите одговор

Напомена: 
Оцењивање и рангирање пројеката врши се у складу са правилником којим се уређује 
расподела средстава града/општине и применом критеријума из одељка VIII  Јавног конкурса.

Уколико Комисија приликом обиласка објекта подносиоца пријаве констатује да подаци 
наведени у пријави нису истинити, подносилац ће бити дисквалификован.

Датум:________2022.год.

Потпис подносиоца захтева
---------------------------
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ПРИЛОГ 2

Листа привредних субјеката/извођача радова изабраних на основу 
Јавног позива управе за подстицање и унапређење енергетске 
ефикасности, ЈП1/22 за привредне субјекте општине Велико 

Градиште

Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани бирају извођача за 
одговарајућу меру и од којег морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу.
Овај предрачун је обавезно поднети уз пријаву.

ЗА СВАКУ ОД МЕРА ДАТИ ЛИСТУ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА СА 
ИМЕНОМ, СЕДИШТЕМ И КОНТАКТ ТЕЛЕФОНОМ

1)

заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 
омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама

1.ПД “ЕУРО ПВЦ” доо Рашка
800/2022-07
Железничка бб, Рашка 36350
062/500-035
europvcrask@gmail.com

2. ПД *ВУЈИЋ Инвест* доо Ваљево
809/2022-07
Алексе дундића 61/1, Ваљево, 14000
014/227-201
vujicvaljevo@yahoo.com

2)

набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена 
постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим

1. ПД “GASTEK” доо Вршац
804/2022-07
Ђуре Цвејића 2, Вршац 26300
013/2831-807
gastec.rs@gmail.com

2. ПД *ЕНЕРЏИ нет Оне* доо Јагодина
808/2022-07
Рибарска 9, Јагодина 35000
035/250-501
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jagodina@energynet.rs

3. СЗР *Елтекс-Термотехника* Пожаревац
836/2022-07
Косовска 125, Пожаревац 12000
063/212-302
elteh012@gmail.com

3)

набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa 
простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим
ПД “ЕНЕРЏИ нет Оне” доо Јагодина
808/2022-07
Рибарска 9, Јагодина 35000
035/250-501
jagodina@energynet.rs

4)

замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и 
пратећег прибора
ПД “ЕНЕРЏИ нет Оне” доо Јагодина
808/2022-07
Рибарска 9, Јагодина 35000
035/250-501
jagodina@energynet.rs

5)

набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система 
(грејач простора или комбиновани грејач)

ПД “GASTEK” доо Вршац
804/2022-07
Ђуре Цвејића 2, Вршац 26300
013/2831-807
gastec.rs@gmail.com

2. ПД *ЕНЕРЏИ нет Оне* доо Јагодина
808/2022-07
Рибарска 9, Јагодина 35000
035/250-501
jagodina@energynet.rs

3. СЗР *Елтекс-Термотехника* Пожаревац
836/2022-07
Косовска 125, Пожаревац 12000
063/212-302
elteh012@gmail.com

6)

Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему 
потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације 
грејног система

1. СЗР “ЕЛСОЛ” Пожаревац
807/2022-07
Хајдук Вељкова 196, Пожаревац 12000
012/7525-290
office@elsol.rs
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2. СЗР *Елтекс-Термотехника* Пожаревац
836/2022-07
Косовска 125, Пожаревац 12000
063/212-302
elteh012@gmail.com
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ИЗЈАВУ

Ја (име и презиме) из ___________(адреса) ЈМБГ___________ БР.ЛК__________ дајем 
сагласност општини Велико Градиште да у моје име а за потребе Јавног позива 1/22
може за потребе поступка извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања

У ______                                                                                          __________________________

Дана ______                                         (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

Адреса:____________________

ЈМБГ______________________

БР.ЛК: ____________________                                                                            

Издавалац личне:_____________ 
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ПРИЛОГ 4

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА (породичне куће)

1. Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 
омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама

(за породичне куће)
Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова
Дрвени, једноструки са једним стаклом 50
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 40
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 30
ПВЦ, алуминијум 10

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова
Спољни зидови и кров без термичке изолације 20
Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 15

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 10

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 0

Постојећи начин грејања на* Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 20
Електрична енергија 15
Дрво 10

Природни гас/пелет/даљинско грејање 0

К фактор заузетости површине за породичне куће
К<15 5
15≤К<17,5 4,5
17,5≤К<20 4
20≤К<22,5 3,5
22,5≤К<25 3
25≤К≤27,5 2,5
27,5≤К≤30 2

К>30 1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Број бодова

Средства нису коришћена у последње три године  5
Средства су коришћена у последње три године  0
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* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања и постојеће карактеристике 
спољне столарије који се односи на већину станова

* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања и постојеће карактеристике 
спољне столарије који се односи на већину станова

4. Набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена 
постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим  и замена постојеће или 
уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора (породичне 
куће)

Постојећи начин грејања на* Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 50
Електрична енергија 40
Дрво 20

Природни гас/пелет/даљинско грејање 5

Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова
Дрвени, једноструки са једним стаклом 5
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15
ПВЦ, алуминијум 20

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова
Спољни зидови и кров без термичке изолације 5
Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 10

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Број бодова

Средства нису коришћена у последње три године  5
Средства су коришћена у последње три године  0

* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања и постојеће карактеристике 
спољне столарије који се односи на већину станова

5. Набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa 
простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим и 
замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и 
пратећег прибора (за стамбене зграде, породичне куће и станове)
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Постојећи начин грејања на* Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 50
Електрична енергија 40
Дрво 20

Природни гас/пелет/даљинско грејање 5

Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова
Дрвени, једноструки са једним стаклом 5
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15
ПВЦ, алуминијум 20

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова
Спољни зидови и кров без термичке изолације 5
Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 10

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20

К фактор заузетости површине за породичне куће
К<15 5
15≤К<17,5 4,5
17,5≤К<20 4
20≤К<22,5 3,5
22,5≤К<25 3
25≤К≤27,5 2,5
27,5≤К≤30 2

К>30 1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Број бодова

Средства нису коришћена у последње три године  5
Средства су коришћена у последње три године  0

* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања и постојеће карактеристике 
спољне столарије који се односи на већину станова
6. Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и 
пратећег прибора за продичне куће и домаћинства

Постојећи начин грејања на* Број бодова
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Угаљ/ лож уље,/мазут 50
Електрична енергија 40
Дрво 20

Природни гас/пелет/даљинско грејање 5

Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова
Дрвени, једноструки са једним стаклом 5
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15
ПВЦ, алуминијум 20

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова
Спољни зидови и кров без термичке изолације 5
Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 10

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Број бодова

Средства нису коришћена у последње три године  5
Средства су коришћена у последње три године  0

7. Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система 
(грејач простора или комбиновани грејач) (за породичне куће)

Постојећи начин грејања на Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 50
Електрична енергија 40
Дрво 20

Природни гас/пелет/даљинско грејање 5

Постојеће карактеристике спољне столарије Број бодова
Дрвени, једноструки са једним стаклом 5
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15
ПВЦ, алуминијум 20
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Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова
Спољни зидови и кров без термичке изолације 5
Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 10

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20

К фактор заузетости површине за породичне куће
К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног 
објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта.
К<15 5
15≤К<17,5 4,5
17,5≤К<20 4
20≤К<22,5 3,5
22,5≤К<25 3
25≤К≤27,5 2,5
27,5≤К≤30 2

К>30 1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Број бодова

Средства нису коришћена у последње три године  5
Средства су коришћена у последње три године  0

8. Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему 
потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће 
инсталације грејног система (за породичне куће)

Постојећи начин грејања на: Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 50
Електрична енергија 40
Дрво 20

Природни гас/пелет/даљинско грејање 5

Постојеће карактеристике спољне столарије Број бодова
Дрвени, једноструки са једним стаклом 5
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15
ПВЦ, алуминијум 20
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Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова
Спољни зидови и кров без термичке изолације 5
Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 10

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20

К фактор заузетости површине за породичне куће
К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног 
објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта.
К<15 5
15≤К<17,5 4,5
17,5≤К<20 4
20≤К<22,5 3,5
22,5≤К<25 3
25≤К≤27,5 2,5
27,5≤К≤30 2

К>30 1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Број бодова

Средства нису коришћена у последње три године  5
Средства су коришћена у последње три године  0

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и 
број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру 
појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима 
примењеним на поједини Програм не може прећи 100.

Уколико се за грејање користе два или више различитих енергената, број бодова 
се рачуна као аритметичка средина бодова за наведене енергенте.

Приликом бодовања столарије на објекту на коме се налази више врста столарије 
бодоваће се прозори чија је укупна површина највећа.

Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова, предност имају подносиоци 
пријава чији је фактор искоришћавања површине К мањи.

За стамбене заједнице потребно је да сваки стан попуни одговарајући образац који 
ће се сабрати за сваку стамбену зграду и наћи његова средња вредност.
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На основу  чл. 61 Закона о буџетском 
систему (Слжбени гласник РС бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/201
8,31/2019 и 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће,  на 59. седници 
одржаној дана  28.07.2022.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2022.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 196.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 45.000,00 динара на основу 
захтева СШ „Милоје Васић“ из Великог 
Градишта.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

2.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији СШ „Милоје Васић“ 
у буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације.

 Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради набавку 
конференцијског стола за свечану салу због 
све већег броја одржавања свечаних скупова.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 45.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 100, 
функционална класификација 920, 
економска класификација 463000-512200 
Административна опрема, програмска 
активност 2004-0001 Реализација делатности 
средњег образовања.

Број: 401-261/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 Закона о буџетском 
систему (Слжбени гласник РС бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/20
18,31/2019 i 72/2019) и на основу члана 25. 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2022.годину

Општинско веће,  на 59. седници 
одржаној дана 28.07.2022.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2022.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 196.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 25.000,00 динара Удружењу 
грађана ``Шаран`` Велико Градиште.
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2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке 
уплатити на рачун УГ ``Шаран`` 

 200-3275810101881-06

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е 

Новац је потребан за Међународно 
такмичење у лову на шарана где ће ово 
удружење представљати наш град, а одржаће 
се на језеру ``Тресетиште`` на Палићу. 

Средства из тачке 1 ове Одлуке 
распоређују се у оквиру Раздела 4,  позиција 
43, функционална класификација 130, 
економска класификација 481900 Дотације 
осталим непрофитним институцијама, 
програм 15 Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0602-
0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина.

Број:401-262/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана 58. Закона о 
запосленима у аутономној покрајини и 
јединицама локалне самоуправе (‘’Службени 
гласник РС’’ број 21/2016, 113/2017, 
95/2018 и 113/2017-др.закон) и члана 20. 
Одлуке о општинској управи општине 

Велико Градиште број 016-76/2019-01-
1 (‘’Службени гласник општине Велико 
Градиште’’ број 15/2019), члана 15. Одлуке 
о правобранилаштву (‘’Службени гласник 
општине Велико Градиште’’ број 11/2014),

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 59. седници одржаној дана 
28.07.2022. године, на предлог начелника 
Општинске управе општине Велико 
Градиште, усвојило је

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ 
ПРАВИЛНИКА

О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,

ОПШТИНСКОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ,СТРУЧНИМ 

СЛУЖБАМА И
ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.

У Правилнику о организацији 
и систематизацији радних места у 
општинској управи, општинском 
правобранилаштву,стручним службама 
и посебним организацијама општине 
Велико Градиште бр. 110-2/2021-01-4 од 
18.02.2021.г. , са изменом од 15.6.2021.г., 
од 23.9.2021.г.и 31.03. 2022. г. у члану 27. 
одељку 6.1, пододељку 6.1.2, код радног 
места бр.16, Референт за финансијско-
рачуноводствене послове индиректних 
корисника, код прописаних услова  врши 
се допуна тако што се после речи средње 
четворогодишње образовање, додају речи: 
„економског или друштвеног смера“.

У одељку 6.1.7 Одељење за општу 
управу радно место под редним бројем 56 
Матичар- референт месне канцеларије, 
утврђено звање „виши референт“ замењује 
се звањем „ сарадник“. 

Прописани услови се мењају и гласе:
„Услови: Стечено високо образовање 

из научне, односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено 
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хуманистичких или техничко технолошких 
наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године, положен 
државни стручни испит, положен посебан 
испит за матичара, најмање три године 
радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару . ‘’

Матичари који на дан ступања на снагу 
Закона о матичним књигама(„Службени 
глaсник РС“, бр. 20/2009) немају високо 
образовање настављају да обављају послове 
ако положе посебан стручни испит за 
матичаре у року од три године од ступања 
закона на снагу.

Код радног места под редним 
бројем 58. Заменик матичара- референт 
месне канцеларије, утврђено звање „виши 
референт“ замењује се звањем „ сарадник“. 

Прописани услови се мењају и гласе:
„Услови: Стечено високо образовање 

из научне, односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено 
хуманистичких или техничко технолошких 
наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године, положен 
државни стручни испит, положен посебан 
испит за матичара, најмање три године 
радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару . ‘’

Заменици матичара који на дан 
ступања на снагу Закона о матичним 
књигама(„Службени глaсник РС“, бр. 
20/2009) немају високо образовање 
настављају да обављају послове ако положе 
посебан стручни испит за матичаре у року 
од три године од ступања закона на снагу

Члан 2.

У осталом делу Правилник о 
организацији и систематизацији радних 
места у општинској управи, општинском 

правобранилаштву,стручним службама и 
посебним организацијама општине Велико 
Градиште остаје неизмењен.

Члан 3.

Одредбе Правилника о измени 
Правилника о организацији и систематизацији 
радних места у општинској управи, 
општинском правобранилаштву,стручним 
службама и посебним организацијама 
општине Велико Градиште ступају на снагу 
осмог дана од дана објављивања на огласној 
табли општине Велико Градиште од када се 
и примењују.

Број: 110-5/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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На основу одредби чл.40 став 2 и чл.41. Закона о оглашавању („Службени гласник РС“, број 6/2016 
и 52/2019 – др Закон), члана 70. Статута општине Велико Градиште ( „Службени гласник општине 
Велико Градиште“, број 2/2019), члана 28. Одлуке о оглашавању на територији општине Велико 
Градиште ( „Службени гласник општине Велико Градиште“, број 13/2020), Услова за постављање 
средстава за оглашавање из Плана постављања средстава за оглашавање на јавним површинама 
на територији општине Велико Градиште за период од 01.01.2021.године до 01.01.2026.године 
(„Службени гласник општине Велико Градиште“, број 38/2021,) Општинско веће општине Велико 
Градиште на својој 59. седници одржаној дана 28.07.2022. године, доноси: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о постављању средства за оглашавање на јавним површинама на територији општине Велико 

Градиште 
 

Члан 1. 
Правилником за постављање средстава за оглавање на територији општине Велико Градиште (у 
даљем тексту: Правилник), ближе се одређују техички услови за постављање, врста, тип, изглед, 
димензије, материјал од кога се израђуе и др.карактеристике средстава за оглашавање, садржина 
и врста техничке документације, локације и правила за њихово постављање. 
 

Члан 2. 
Средства за оглашавање на територији општине Велико Градиште постављају се на површинама 
јавне наменеавне (саобраћајне површине -oпштински пут, улица, пешачка зона, трг, сквер, и др) 
које су поверене на управљање Одељењу за локални економски развој (у даљем тексту-управљач 
пута). 
 

Члан 3. 
Средства за оглашавање на површинама јавне намене су слободностојећи наменски израђени 
објекти за оглашавање и то: 
-рекламне табле (табле на којима се врши рекламирање корисника и постављају се на површинама 
јавне намене у насељу и земљишном појасу општинских путева и улица насељеног места , уз 
општинске путеве ваннасељеног места, искључиво у коридору главних саобраћајница 
,максималних површина 3,00м2.); 
-светлеће рекламне табле (максималних димензија 130цм x 190цм које могу бити једностране или 
двостране, осветљене које се постављају на стубу максималне висине од 4м који се налазе на 
површинама јавне намене); 
-билборди (рекламни панои димензија максимално 5,00м x 3,00м, који се налазе на стубовима 
јавне намене, једнострани или двострани); 
-рекламне табле на стубовима јавне расвете (постављају се на стубовима јавне расвете, могу бити 
осветљене и не осветљене максималних димензија 80цм x 100см ); 
-табле туристичког и информативног садржаја 
Средства за оглашавање из става 1. овог члана постављају се у складу са Планом и Правилником за 
постављање . 

Члан 4. 
РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ 
Максимална површина рекламне табле је 3,00м2 и могу се постављати искључиво нa  локацијама 
које су утврђене Планом и Правилником. 
У оквиру градског подручја рекламне табле се могу постављати само у коридору главниг градских 
саобраћајница. 
Рекламне табле  не могу се постављати испред објеката јавне намене као и објеката који су 
евидентирани или су у поступку евиденције и предходне заштите као културно-историјски 
споменици. 
Рекламне табле се не могу постављати испред стамбених или стамбено –пословних објеката 
уколико би својим присуством могле да наруше функционисање тих објеката. 
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Рекламне ознаке се не могу постављати испред пословних објеката, испред јавних предузећа 
установа органа, oрганизација локалне самоуправе и државних установа, органа, организација, тј 
без прибављања њихове предходне сагласности. 
Сагласност на локацију издаје Одељење за локални економски развој. 
 

Члан 5. 
СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ 
Максималне димензије светлеће рекламне табле су 130цм x 190цм; 
Светлеће рекламе се могу поставити на локацијама предвиђеним за постављање билборда и то на 
стубовима максималне висине до 4,00м; 
Корисник је у обавези да обезбеди прикључење објекта на нисконапонску мрежу надлежног 
предузећа; 
Сагласност на локацију издаје Одељење за локални економски развој. 
Прикључење средства за оглашавање на линијски инфраструктурни објекат-електро-енергетски 
вод, уколико се средство за оглашавање напаја са електроенергетског система, врши се у складу са 
посебним законом, о трошку корисника. 
 
Локације за постављање рекламних табли: 
Ред.бр. Бр.локац

ије 
Зона микролокација Бр.сл.локација 

 1 Екстра Б Трг Младена Милорадовића-сквер-парковска 
површина 

0 

РТ 1-20 2 Прва  Улица Воје Богдановића-пут Голубац 
Део кп.бр.2221/1 десна страна  

20 

РТ3 
 
 
РТ 1-10 
РТ 11-30 
 

3 
 
 
 

Прва Улица Бошка Вребалова –пут за Пожаревац 
почев од раскрснице на тргу М.Милорадовића 
до уласка у насеље 
Део кп.бр. 3694/1 десна страна 
Део кп.бр. 2233 лева страна  

 
 
 

10 
30 

РТ4 
РТ 1-5 
РТ6-15 
РТ 16-25 

4 Прва Улица Солунских ратника-заобилазница 
Део кп.бр.2153/2 десна страна 
Део кп.бр. 2141/1  
Део кп.бр.1973/70 

5 
 

10 
10 

РТ5 5 Екстра Б Житни трг парковска површина ,доњи градски 
парк и улица Обала краља Петра првог 

0 

РТ6 6 Друга Улица Албанске споменице од угла улице Бошка 
Вребалова до гробља 

0 

РТ7 
РТ 1-5 

7 Прва,Трећа Пут Мода Бели Багрем до краја Језерске улице 
Део кп.бр.2322/1 десна страна 

5 
 

РТ8 
РТ-1-12 
 
РТ 13-18 
РТ 19-20 
РТ 21-23 
РТ 24-25 
РТ 26-28 
РТ29-30 
 

8 Прва Насеље Бели Багрем 
Ловачка улица део кп.бр.2282/52 лева и десна 
страна 
Део кп.бр.2282/46 десна страна 
Улица Рударево део кп.бр.3869/9 десна страна 
Део кп.бр.3869/5 
Део кп.бр. 2366/278 
Део кп.бр. 2366/280 
Део кп.бр. 2374/17 

6+6 
 
 

6 
2 
3 
3 
3 
2 

 
 

Члан 6. 
БИЛБОРДИ 
 
Билборди су рекламне плоче минималних димензија 2,00м x 2,00м а максималних димензија 3,00 
x  
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 5,00м и могу се постављати искључиво на локацијама које су утврђене Планом и Правилником. 
Билборди могу бити осветљени или не осветљени, једнострани или двострани. 
Уколико се билборд напаја са електроенергетског система, прикључење на линијски 
инфраструктурни објекат-екектро-енергетски вод, врши се у складу са посебним законом, о трошку 
корисника. 
 
Локације за постављање билборда: 
Ред.бр. Бр.локације Зона микролокација Бр.сл.локација 
Б 1 Екстра Б Трг Младена Милорадовића-сквер-

парковска површина 
0 

Б 
А и Б 

2 Прва  Улица Воје Богдановића-пут Голубац 
Део кп.бр.2221/1 

2 

Б 
 а,б,ц 
д ,е 

3 Прва Улица Бошка Вребалова –пут за Пожаревац 
почев од раскрснице на тргу 
М.Милорадовића до уласка у насеље 
 

5 

Б2 
А 
 

4 Прва Улица Солунских ратника-заобилазница 
Кп.бр,2221/1 

1 

Б 5 Екстра Б Житни трг парковска површина ,доњи 
градски парк и улица Обала краља Петра 
првог 

0 

Б 6 Друга Улица Албанске споменице од угла улице 
Бошка Вребалова до гробља 

0 

Б 7 Прва,Трећа Пут Мода Бели Багрем до краја Језерске 
улице 
Део кп.бр.2322/1 десна страна 

0 

Б 8 Прва Насеље Бели Багрем 
 

0 

 
Члан 7. 

РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
 
Рекламне табле на стубовима јавне расвете могу бити осветљене и не осветљене. 
Максималне  димензије  рекламне табле на стубовима јавне расвете је 80цм x 100см. 
Техничке услове за постављање табли на стубовима јавне расвете утврђује Одељење за  локални 
економски развој Општинске управе општине Велико Градиште. 
У оквиру градског подручја, рекламне табле се могу постављати само у коридору главних градских 
саобраћајница. 
 

Члан 8. 
 
УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ 
 
Постављена средства за оглашавање својим положајем, обликом и садржајем не смеју да 
заклањају или умањују видљивост саобраћајних знакова и светлосних ознака. 
Минимално растојање између два средства за оглашавање у низу не може бити мање од 5м. 
За друмске саобраћајнице у насељеним местима минимална заштитна ширина износи 1,80м од 
ивице коловоза. 
Уколико се средства за оглашавање постављају поред државног пута у насељеном месту или ван   
насељеног места минимална заштитна ширина износи 5,0м од ивице коловоза а услове 
постављања и одобрење за постављање издаје управљач пута. 
За оглашавање на стубовима јавне расвете не могу се поставити више од две рекламне ознаке. 
 

Члан 9. 
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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За издавање одобрења за постављање светлећих рекламних табли и билборда корисник је у 
обавези да достави пројекат са техничком контролом оверен од стране овлашћеног лица са 
одговарајућом лиценцом. Пројекат се састоји од техничког описа и графичког прилога, а нарочито 
садржи:пројектни задатак, решење о одређивању одговорног пројектанта,изјаву потписану од 
стране пројектанта и то да је пројекат урађен у складу са законом, подзаконским актима и и 
техничким стандардима  и нормативима за предметну врсту радова ; да постављањем средства 
није дошло до нарушавања функције објекта, да су предвиђене све мере које се односе на 
спречавање оштећења постојећих инсталација , конструкције објекта и сл.током постављања 
средства за оглашавање,да су предвиђене све мере за безбедан рад приликом постављања и 
одржавање средстава за оглашавање; технички опис који садржи: врсту средства за оглашавање са 
начином осветљења , тачну локацију постављања, садржину огласне поруке, изглед, габаритне 
мере са датом величином огласне површине (м2) и сл; начин епостављања средства са статичким 
прорачуном носивости и стабилности, конструктивним детаљима и сл; део који се односи на 
електро инсталације уколико је средство за оглашавање осветљено, као и изјаву о начину напајања 
електричном енергијом, мере заштите на раду. 
Уз пројекат је потребно доставити извештај о извршеној техничкој контроли који мора бити оверен 
од стране одговорног лица које је извршило техничку контролу. 
За издавање одобрења за постављање рекламних табли и рекламних табли на стубовима јавне 
расвете корисник је у обавези да достави  тачно дефинисану локацију на којој се поставља 
средство за оглашавање,графички прилог са израженим димензијама у односу на површину на 
којој се поставља средство за оглашавање .Техичка документација се доставља у папирој и 
дигиталној форми. 
 

Члан 10. 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Средства за оглашавање на површинама јавне намене постављена на начин који није дефинисан 
овим Правилником, биће уклоњена са површине јавне намене о трошку лица које је поставило 
средство за оглашавање. 
 

Члан 11. 
Графички прикази у прилогу Правилника чине његов саставни део и графички су опис делова 
Правилника и локација. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 
Број: 110-13/2022-01-4 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 
                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                         ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 
                                                                                                                  Драган Милић,с.р. 
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На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште, 
бр. 2/2019), члана 10. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште („Сл. гласник 
општине Велико Градиште“, бр. 7/2019), и члана 19. став 3 Правилника о одобравању и 
финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште, бр. 9/2018),  

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 59. седници од 28.07.2022. године, 
донело је: 

Р Е Ш Е Њ Е
о додели средстава

Члан 1.
ДОДЕЉУ СЕ средства за финансирање/суфинансирање спортског удружења

Редни 
број

Назив 
клуба

Износ –
динара

1. Спортском савезу општине Велико 
Градиште од 180.000,00

Члан 2.
Средства из члана 1. Клуб може искористити за намене које су у складу са поднетим 

захтевом за ванредна средства, а по доношењу трошковника.
Члан 3.

Средства за ове намене планирана су у буџету општине Велико Градиште за 2022. годину, 
у оквиру раздела 4, програм 14, програмска активност 1301-0001, функционална класификација 
810, економска класификација 481911, позиција 94.

Члан 4.
Пренос средстава из ове одлуке врши се у складу са овим Решењем, након достављања 

измењеног плана потрошње

Образложење

Спортски савез општине Велико Градиште из Великог Градишта поднео је захтев за 
обезбеђивање ванредних средства у износу од 180.000,00 динара за финансирање вандредних 
трошкова за снимање емисије.

Разматрајући захтев Спортског савеза општине Велико Градиште, Општинско веће налази 
да је он основан те предлаже да се исти и усвоји.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Број: 401-266/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Милић,с.р.
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