
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
На основу члана 70. Статута општине Косјерић 
(„Службени лист општине Косјерић“, број 03/19) и 
члана 1.,7. и 8. Одлуке о туристичкој Манифестацији 
„Чобански дани“ Косјерић („Службени лист општине 
Косјерић“, број 02/20) Општинско веће општине Ко-
сјерић, на седници одржаној 07.06. 2022. године, до-
нело је: 

РЕШЕЊЕ 
о именовању Организационог одбора за органи-
зовање Туристичке манифестације „Чобански да-

ни 2022“ 
 
I 

Именује се Организациони одбор за организовање 
Туристичке манифестације „Чобански дани 2022“, ко-
ја ће се одржати 29., 30. и 31. јула 2022. године, у 
следећем саставу: 
 

1. Жарко Ђокић, председник, 
2. Гордана Јосиповић, члан, 
3. Татјана Коковић, члан, 
4. Гордана Гвозденовић, члан, 
5. Славиша Перишић, члан, 
6. Радосав Пауновић, члан и 
7. Славољуб Вујадиновић, члан. 

 
II 

Задаци Одбора су: 
 
- доноси јединствени оперативни план организације 
Манифестације, којим врши координацију организа-
тора и учесника у реализацији Манифестације  и ста-
ра се о благовременом спровођењу истог; 
 
- даје сагласност на програм Манифестације; 
 
- утврђује протокол Манифестације; 
 
- даје потребне инструкције ради благовременог, за-
конитог и ефикасног обављања активности везаних 
за одржавање Манифестације; 
 
- врши друге послове у вези са организацијом Мани-
фестације. 

 
III 
 

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у „Службеном листу општине Косјерић“. 
 

IV 
 

Решење доставити члановима Организационог одбо-
ра. 
 
Број 332-4/2022 
У Косјерићу, дана 07.06. 2022. године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

          
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА с.р. 

Жарко Ђокић 
 

 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 20. став 1 Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС“ број 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Од-
луке о другом допунском буџету Општине Косјерић 
(„Службeни лист општине Косјерић“ број: 7/22 од 
5.04.2022. године), члана 70. Статута општине Косје-
рић („Службени гласник РС“, број 3/19) и Уговора о 
суфинансирању реализације пројекта смањења зага-
ђења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 
2022. години на територији општине Косјерић (број: 
401-00-462/22-03 од 17. 03. 2022. године), Општинско 
веће општине Косјерић на седници одржаној 07. 06. 
2022.  године, доноси  
 

П Р А В И Л Н И К 
О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА 
ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ 

ИЗВОРА У ГРАДСКОЈ ЗОНИ ОПШТИНЕ  
КОСЈЕРИЋ У 2022. ГОДИНИ 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником о суфинансирању мера 

смањења загађења ваздуха пореклом из индивиду-
алних извора у градској зони општине Косјерић у 
2022. години (у даљем тексту: Правилник), пропису-
ју се: циљ спровођења мера замене ложних уређаја, 
као и начин и критеријуми бесповратног суфинанси-

 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 
ОПШТИНА 
КОСЈЕРИЋ 
ОПШТИНСКО 
ВЕЋЕ 

 
Олге Грбић 10 

31260 Косјерић 
 +381 (0) 31 78 14 60  

e-mail: 
skupstina@kosjeric.rs 
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рања мере куповине котлова на пелет са циљем 
смањења штетних емисија, односно смањење зага-
ђења ваздуха кроз замену енергента у индивидуал-
ним ложиштима дрвним пелетом као енергентом.  

Члан 2. 
 

Циљ спровођења пројекта смањења загађења 
из индивидуалних извора остварује се набавком ко-
тлова и нових етажних пећи на пелет које као енер-
гент користи искључиво пелет. 

Мере смањења загађења ваздуха порекло из 
индивидуалних извора предвиђене овим Правилни-
ком спроводе се кроз сарадњу са привредним субјек-
тима који се баве продајом котлова и нових етажних 
пећи на пелет, а крајњи корисници бесповратних 
средстава су домаћинства на територији градског де-
ла Општине Косјерић. 

 
 

II СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКА-
СНОСТИ 
Члан 3. 

Oпштине Косјерићу сарадњи са Министар-
ством заштите животне средине за 2022. годину пла-
нира субвенционисање мере енергетске ефикасно-
сти:  

- Набавка котлова или нових етажних 
пећи на дрвни пелет за породичне 
стамбене објекте-куће.  

За спровођење Конкурса у 2022. години опре-
дељена су средства у укупном износу од 12,5 милио-
на динара, од чега је 2,5 милиона опредељено буџе-
том општине Косјерић, а 10 милиона динара су сред-
ства Министарства заштите животне средине за реа-
лизацију пројеката смањења загађења ваздуха у Ср-
бији пореклом од индивидуалних ложишта. 

 
Максимално учешће субвенције је до 70% 

укупне вредности котла са ПДВ-ом, односно макси-
мално до 150.000,00 динара‚по котлу. 

Примењиваће се онај критеријум из претход-
ног става овог члана, који се пре оствари. 

Конкурс ће се понављати до утрошка цело-
купног износа планираних средстава. 
 
Стандард по којем се котлови конструишу, производе 
и тестирају EN 303-5:2012 класа 5 (Котлови су гене-
ратори топлоте који морају имати посебну просторију 

односно котларницу у којој ће бити постављени) 
Котлови на пелет снаге <50 kw 

Загађујуће ма-
терије 

Мерна јединица 
(милиграма по 
нормалном куб-
ном метру) 

Граничне 
вредности 
емисије при 

10% кисеоника  
(O2) 

Емисије праши-
не {mg/Nm³} <18 

Емисије CO 
(угљен монок-

сид) 
{mg/Nm³} <110 

Емисије NOx {mg/Nm³} <180 
Степен кори-

сности % >90 

 

Стандард по којем се котлови конструишу, производе 
и тестирају EN 14785:2006 (Котлови су генератори 
топлоте који se постављају унутар просторије за за-

гревање) 
Камини на пелет снаге <20 kw 

Загађујуће ма-
терије 

Мерна јединица 
(милиграма по 
нормалном куб-
ном метру) 

Граничне 
вредности 
емисије при 

10% кисеоника  
(O2) 

Емисије праши-
не {mg/Nm³} <21 

Емисије CO 
(угљен монок-

сид) 
{mg/Nm³} <220 

Емисије NOx {mg/Nm³} <188 
Степен кори-

сности % >90 

 
 

Прихватљиви трошкови 
 

Члан 4. 
Прихватљиви укупни инвестициони трошкови 

са ПДВ-ом односе се на:  
- Набавку нових ложних уређаја на пелет 

без трошкова уградње и то:  
• нови котао на пелет или нова етажна 

пећ на пелет који као енергент кори-
сте искључиво пелет (неће се одобра-
вати средства за набавку комбинова-
них уређаја који као енергент користе 
чврсто гориво и пелет, уређаја који 
нису у систему етажног или централ-
ног грејања). 

Члан 5. 
 

Не прихватају се трошкови радова, набавка 
материјала и опрема који настану пре објављивања 
коначне листе крајњих корисника средстава пројекта 
смањења загађења пореклом из индивидуалних из-
вора.  

 
Неприхватљиви трошкови – Трошкови који не-

ће бити финансирани јавним конкурсом су: 
 

1) Рефундација трошкова за већ набављене ко-
тлове или етажне пећи на пелет (плаћене 
или испоручене), 

2) Набавка опреме коју подносилац захтева за 
бесповратна средства сам производи, 

3) Други трошкове који нису у складу са овим 
позивом. 
 

Члан 6. 
Крајњи корисник средстава (домаћинство) ће 

сам сносити трошкове радова и уградње.  
 

IIIКОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Члан 7. 
 

Директни корисници средстава за реализа-
цију мера смањења загађења ваздуха пореклом из 
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индивидуалних извора у градској зони општине Ко-
сјерић у 2022. години су привредни субјекти. 

 Привредни субјекти су дужни да корисницима 
испоруче котлове на пелет или нове етажне пећи на 
пелет у складу са одредбама уговора и у договоре-
ним роковима. 

 
Члан 8. 

 
Крајњи корисници бесповратних средстава 

су домаћинства. 
 

IV ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ 
 

Члан 9. 
 

Председник општине Косјерић доноси Одлуку 
о расписивању Јавног позива за привредне субјекте 
и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за крајње 
кориснике (домаћинства) за суфинансирање мера 
смањења загађења ваздуха пореклом из индивиду-
алних извора у градској зони општине Косјерић у 
2022. години. Јавни позив за привредне субјекте и 
Јавни конкурс за домаћинства расписује Општинско 
веће општине Косјерић.  

Конкурс се објављује на званичној интернет 
страници() и огласној табли Општине Косјерић. Јавни 
позив за привредне субјекте траје 15 дана од дана 
објављивања, док јавни позив за крајње кориснике 
бесповратних средстава траје 30 дана од дана о-
бјављивања.  

Конкурсни поступак спроводи Комисија за пр-
еглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање 
мера смањења загађења ваздуха пореклом из и-
ндивидуалних извора на територији градске зоне оп-
штине Косјерић у 2022. години, именована од стране 
Председника општине Косјерић (у даљем тексту: 
Комисија), која такође врши прикупљање и праћење 
приспеле документације, проверава веродостојност 
пријављених података, избор и оцену пристиглих 
пријава по конкурсу.  

Члан 10. 
Пријава за директне кориснике средстава 

Пријава за директне кориснике средстава за 
учешће на јавном конкурсу попуњавају се на српском 
језику, ћириличним писмом, а подноси се у за-
твореној коверти са називом фирме, именом и пре-
зименом одговорног лица и адресом седишта фи-
рме, лично на писарници Општинске управе општине 
Косјерић или путем поште на адресу:  
 

Општинска управа општине Косјерић 
 

Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за 
суфинансирање мера смањења загађења ваздуха 
пореклом из индивидуалних извора у градској 
зони општине Косјерић за 2022. годину  

 
Олге Грбић 10, 31260 Косјерић 

 
Са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА СУФИНАНСИРАЊА ЗАМ-
ЕНЕ ЕНЕРГЕНТА  У ИНДИВИДУАЛНИМ ЛОЖИШТ-
ИМА ПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА – 

КУЋА У ГРАДСКОЈ ЗОНИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ -
ЗА 2022. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“ 

 
Са називом и  пуном адресом пошиљаоца на 

полеђини коверте.  
 
Пријаве ће се примати 15 дана од дана обја-

вљивања на званичној интернет страници и огласној 
табли општине Косјерић.  

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.  

Члан 10. 
Пријава за крајње кориснике средстава - домаћи-

нства 
Пријава за крајње кориснике средстава - домаћ-
инства за учешће на јавном конкурсу попуњавају се 
на српском језику, ћириличним писмом, а подноси се 
у затвореној коверти са именом, именом једног р-
одитеља, презименом и адресом подносиоца захт-
ева, лично на писарници Општинске управе општине 
Косјерић или путем поште на адресу:  
 

Општинска управа општине Косјерић 
 

Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за 
суфинансирање мера смањења загађења ваздуха 
пореклом из индивидуалних извора у градској 

зони општине Косјерић за 2022. годину  
 

Олге Грбић 10, 31260 Косјерић 
 

Са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА СУФИНАНСИРАЊА 
ЗАМЕНЕ ЕНЕРГЕНТА  У ИНДИВИДУАЛНИМ  
ЛОЖИШТИМА ПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ 

ОБЈЕКАТА – КУЋА У ГРАДСКОЈ ЗОНИ ОПШТИНЕ 
КОСЈЕРИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“ 

Са називом и  пуном адресом пошиљаоца на 
полеђини коверте.  

 
Пријаве ће се примати 30 дана од дана обја-

вљивања на званичној интернет страници и огласној 
табли општине Косјерић. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.  

Члан 11. 
Комисија именована Решењем председника 

Општине врши по завршетку Јавног позива за ди-
ректне и крајње кориснике провере и утврђује прели-
минарну ранг листу и даје предлог за коначну ранг 
листу.  

Комисија именована Решењем председника 
Општине приликом обавезног теренског обиласка 
објеката свих подносиоца захтева (крајњих корисни-
ка), проверава усклађеност (веродостојност, тачност) 
грађевинских дозвола и усклађеност површине објек-
та из пореске пријаве и Извода из листа непокретно-
сти са стварним стањем, у року од 15 дана од дана 
завршетка Јавног позива.  

Решењем о образовању Комисије утврђују се: 
број чланова Комисије, основни подаци о члановима 
Комисије (име и презиме), основни задаци и друга 
питања од значаја за рад Комисије.  
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Комисија приликом обиласка подносиоца -
захтева (крајњег корисника) на лицу места врши бод-
овање поднетих захтева на основу критеријума одр-
еђених Правилником, уз присуство подносиоца захт-
ева.  

Приликом теренског обиласка Комисија на 
лицу места врши преглед поднетих захтева, уз оба-
везно присуство подносиоца захтева, сачињава се 
Записник у два примерка, при чему један примерак 
остаје подносиоцу пријаве, а други задржава Комиси-
ја. 

Комисија је независна у свом раду. Комисија је 
дужна да председнику општине достави записнике и 
извештај о раду. 

 
Чланови комисије за свој рад имају право на 

финансијску накнаду.  
 

Члан 12. 
 

Рокови за реализацију 
- рок за пријаву на Јавни позив за директне ко-

риснике средстава је најмање 15 дана; 
- евалуација пријава на Јавни позив директних 

корисника средстава и доношење прелими-
нарне ранг листе не може бити дужe од 15 
дана; 

- рок за пријаву крајњих корисника на Јавни по-
зив је најмање 30 дан; 

- доношење коначне ранг листе директних / 
крајњих корисника не може бити дуже  од 15 
дана од дана подношења последњег приго-
вора. 

 
 

Члан 13. 
Прелиминарна и коначна ранг листа 
Прелиминарна листа директних и крајњих ко-

рисника средстава утврђује се на основу броја доде-
љених бодова и објављује на званичном сајту и огла-
сној табли oпштине Косјерић.  

Учесници Јавног позива имају право увида у 
поднете пријаве и приложену документацију по утвр-
ђивању прелиминарне листе директних корисника, у 
року од три дана од дана објављивања листе. 

 
Учесници на Конкурсу могу у року од 8 дана 

од дана објављивања прелиминарне ранг листе под-
нети приговор Комисији. Комисија је дужна да у року 
од 7 дана од дана пријема приговора, размотри при-
говоре и подносиоцу приговора достави писмени од-
говор.   

Након разматрања приговора Комисија утвр-
ђује Предлог одлуке са листом корисника средстава. 
Коначну Одлуку са листом директних и крајњих кори-
сника за суфинансирање мера замене енергента у 
индивидуалним ложиштима  породичних стамбених 
објеката – кућа у 2022. години на територији градске 
зоне oпштине Косјерић доноси Председник oпштине 
Косјерић на предлог Комисије. 

Одлука са листом директних и крајњих кори-
сника се објављује на званичној интернет страници и 
огласној табли општине Косјерић (). Број корисника 

средстава утврђених листом корисника може се про-
ширити у зависности од утрошка средстава.  

Против Одлуке из става 3. овог члана, уче-
сник на Конкурсу може поднети приговор Општин-
ском већу Општине Косјерић у року од 8 дана од да-
на објављивања.  

Одлука Општинског већа је коначна.  
Члан 14. 

Уколико се не утроше планирана средства, 
Општина Косјерић ће поновити Јавни конкурс у року 
од 30 дана од дана објављивања Коначне одлуке са 
листом крајњих корисника за суфинансирање мера 
смањења загађења ваздуха пореклом из индивиду-
алних извора у градској зони општине Косјерић у 
2022. 

Члан 15. 
На основу Одлуке и листе добитника директ-

них корисника (привредних субјеката), Општина Ко-
сјерић ће са свим одабраним корисницима склопити 
Уговоре након одабира крајњих корисника. 

На основу Одлуке и листе добитника крајњих 
корисника (домаћинстава), Општина Косјерић ће са 
свим одабраним  директним и крајњим корисницима 
закључити Уговоре. 

Одабрани крајњи корисник средстава дужан 
је да најкасније у року од 15 календарских дана, од 
дана пријема позива за потписивање Уговора, потпи-
ше Уговор са Општином. Уколико одабрани крајњи 
корисник у предвиђеном року не потпише Уговор 
сматраће се да је одустао од учешћа на Конкурсу и 
предност добија први следећи на листи.  
 
Јавни позив за директне кориснике (привредне 

субјекте) 
 

Члан 16. 
 

Одлуку о расписивању јавног позива за избор 
директних корисника доноси Председник општине 
Косјерић. Јавни позив расписује Општинско Веће оп-
штине Косјерић. 

 
Јавни конкурс за избор директних корисника 

спроводи Комисија.  
 
Пријава подразумева подношење документа-

ције у року који је утврђен јавним позивом, а подноси 
се Комисији. 

 
Јавни позив из става 1. овог члана се обаве-

зно објављује на огласној табли и интернет страници 
Општине Косјерић(), а најава јавног позива и у локал-
ним медијима.  

 
Члан 17. 

 
На јавном конкурсу могу учествовати привред-

ни субјекти који врше испоруку котлова и испуњавају 
следеће услове: 

- да су уписани у регистар АПР-а, а ре-
гистровани су као привредна друштва 
и предузетници најмање шест месеци 
од дана подношења пријаве, 
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- да над њима није покренут стечајни по-
ступак или поступак ликвидације, 

- да је измирио доспеле обавезе по 
основу јавних прихода, 

- да имају атесте за материјале и произ-
воде, 

- да дају гаранцију  
 
 
 
 
 

Садржај јавног позива за директне кориснике (п-
ривредне субјекте) 

 
Члан 18. 

 
Јавни позив из члана 16. овог Правилника са-

држи: 
1) предмет, 
2) висину и намену средстава 
3) право учешћа на јавном позиву, 
4) услове за учешће на конкурсу, 
5) документацију коју подносилац мора при-

ложити при подношењу пријаве, 
6) преузимање документације,  
7) начин и рок подношења пријаве,  
8) неблаговремена и неуредна пријава, 
9) начин објављивања одлуке о учешћу п-

ривредних субјеката у суфинансирању 
мера за замену енергента у индиви-
дуалним ложиштима по јавном позиву, 

10) начин реализације додељених средстава. 
 
 
 
 

 
Пријава на јавни позив за директне кориснике (-

привредне субјекте) 
 

Члан 19. 
 

Документација коју доставља подносилац пр-
ијаве (привредни субјекат) при подношењу пријаве: 

1. Пријавни образац (Прилог 1); 
2. Потписану изјава (Прилог 2); 
3. Извод из АПР-а 
4. Потврду да није покренут стечајни поступак 

или поступак ликвидације 
5. Атести за материјале и производе  
6. Доказ да су измирене све обавезе по основу 

јавних прихода. 
 

Пријава коју на јавни позив подноси привред-
ни субјект садржи пријавни образац са приложеном 
документацијом. 

 
Пријавни образац се налази у прилогу јавног 

позива и садржи нарочито: 
1. опште податке о привредном субјекту; 
2. податке о законском заступнику; 
3. цена котла или етажних пећи који као 

енергент користе пелет.  

 
Пријавни образац и изјава која се прилаже уз 

пријаву на конкурс (укупно 2 образаца) не морају би-
ти оверени код јавног бележника.  
 
Оцењивање, утврђивање листе изабраних ди-

ректних корисника и уговарање 
 

Члан 20. 
 

Комисија разматра пријаве и у складу са усло-
вима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу 
директних корисника. 

 
Прелиминарну листу директних корисника 

утврђује Комисија и објављује се на огласној табли 
општине Косјерић и званичној интернет страници Оп-
штине Косјерић(). 

 
Учесници Јавног позива имају право увида у 

поднете пријаве и приложену документацију по утвр-
ђивању прелиминарне листе директних корисника, у 
року од три дана од дана објављивања листе. 

 
На прелиминарну листу директних корисника 

учесници конкурса имају право приговора Комисији у 
року од осам дана од дана њеног објављивања. 

 
Комисија је дужна да размотри поднете приго-

воре на прелиминарну листу директних корисника 
као и да донесе Одлуку о приговору, која мора бити 
образложена, у року од седам дана од дана његовог 
пријема.  

 
О спроведеном поступку Комисија води запи-

сник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору 
директних корисника у спровођењу замене ложних 
уређаја и исте доставља Председнику општине на 
усвајање. 

 
Председник општине Косјерић доноси Одлуку 

о избору директних корисника у спровођењу замене 
ложних уређаја.  

 
 Одлука Председника општине о избору директних 
корисника у спровођењу мера замене енергента у 
индивидуалним ложиштима објављује се на огласној 
табли Општине Косјерић и званичној интернет стра-
ници Општине Косјерић(). 
 

Против Одлуке из става 7. овог члана, уче-
сник на Конкурсу може поднети приговор Општин-
ском већу Општине Косјерић у року од 8 дана од да-
на објављивања.  

Одлука Општинског већа је коначна.  
Општина Косјерић ће закључити Споразум о 

техничкој сарадњи у спровођењу мера смањења за-
гађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 
градској зони општине Косјерић са привредним су-
бјектима који буду изабрани. 
 

Уговор о спровођењу замене ложних уређаја 
потписује се након доношења Решења о коначној ли-
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сти крајњих корисника за спровођење замене ложних 
уређаја. 

 
Уколико се на први јавни позив за директне ко-

риснике не јави ни један привредни субјект, може се 
поновити јавни позив. 

 
Општина ће вршити пренос средстава искљу-

чиво привредним субјектима, као директном корисни-
ку, а не грађанима као крајњим корисницима, али тек 
након што појединачни крајњи корисник изврши 
уплату директном кориснику целокупну  своју обаве-
зу и након завршетка реализације мере.  
  

Услов да се пренесу средства директном кори-
снику је потврда Комисије да је котао уграђен. 

 
Привредни субјекти најкасније до 60 дана од 

дана потписивања уговора достављају Општини Ко-
сјерић захтев за исплату средстава за суфинансира-
ње мера енергетске санације по основу испоручених 
котлова или етажних пећи на пелет. Уз захтев доста-
вљају фотокопију издатог рачуна за извршене радо-
ве и услуге.   
 

Пренос средстава врши се након што: 
1) Комисија провери да ли су активности ствар-

но реализоване, и то констатује записником; 
2) корисник бесповратних средстава привред-

ном субјекту исплати купљен котао у износу 
умањеном за одобрена бесповратна сред-
ства. 

 
 

На основу захтева за исплату и записника Коми-
сије, Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Косјерић врши исплату из буџета.  

 
 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава 
грађанима (домаћинствима) 

 
Члан 21. 

 
Одлуку о расписивању јавног позива за доде-

лу бесповратних средстава грађанима за замену ло-
жних уређаја доноси Председник Општине Косјерић. 
Општинско веће општине Косјерић расписује јавни 
конкурс за домаћинства.  

 
Јавни позив за доделу бесповратних средста-

ва грађанима спроводи Комисија.  
 
Грађани - учесници конкурса подносе пријаву 

Комисији. Пријава подразумева подношење конкурс-
не документације у року који је утврђен јавним пози-
вом. 

 
Јавни позив из става 1. овог члана се обаве-

зно објављује на огласној табли Општине Косјерић и 
званичној интернет страници Општине Косје-
рић(www.kosjeric.rs),  а најава јавног позива и у 
локалним медијима.  

 

 
 

Садржај Јавног позива за грађане (домаћинства) 
 

Члан 22. 
 

Јавни конкурс из члана 21. овог Правилника 
садржи: 

1) предмет конкурса,  
2) висину и намену средстава, 
3) право подношења захтева, 
4) услови и критеријуми за доделу средста-

ва, 
5) документација која је потребно приложи-

ти уз захтев, 
6) избор и оцена пријава, 
7) начин и рок за подношење пријава, 
8) потписивање уговора, 
9) казнене мере. 
 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС (за крајње 
кориснике – домаћинства) 

Члан 23. 
Услови учешћа на Конкурсу које мора да 

испуни подносилац захтева:  
1. Да је власник и да живи у породичном 

стамбеном објекту – кући, стану у стамбе-
ним зградама које немају услова за при-
кључење на систем даљинског грејања 
или стамбено-пословном објекту (део за 
становање) који је изграђен на градском 
подручју у првој, другој или трећој стам-
беној зони (према решењу за порез), где 
се и региструје повећано загађење вазду-
ха у зимском периоду; 

2. Да поседује један од следећих доказа за 
стамбени објекат:  
1) доказ о изградњи објекта пре доноше-

ња прописа о изградњи,  
2) употребну дозволу, 
3) грађевинску дозволу добијену кроз 

редован поступак обезбеђења дозво-
ле,  

4) грађевинску дозволу добијену из по-
ступка легализације, 

5) решење о озакоњењу.  
6) потврда да је покренут поступак лега-

лизације или озакоњења за стамбени 
објекат; 

3. Да је измирио доспеле обавезе по основу 
пореза на имовину; 

Члан 24. 
Право учешћа на Конкурсу немају:  
1. Грађани који нису измирили обавезе по 

основу пореза на имовину. 
2. Грађани који се налазе изван градске 

стамбене зоне (прва, друга и трећа зона 
по решењу за порез) где се и региструје 
повећано загађење ваздуха у зимском пе-
риоду.  

3. Грађани који подносе захтеве за рефун-
дацију трошкова постојећих котлова на 
пелет, уграђених пре Одлуке о расписи-
вању јавног конкурса.  
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4. Грађани који су корисници субвенција из 
2021. године (замене енергента из инди-
видуалних извора – котлови на пелет). 

5. Грађани чији су објекти прикључени на 
систем даљинског грејања као ни власни-
ци станова нове стамбене зграде (зграда 
код цркве, постојећа на кат. пар. број 
1233 КО Варош Косјерић)код које се оче-
кује прикључење на даљински систем 
грејања у року од годину дана. 

6. Стамбени или стамбено – пословни  
објекти (део за становање) који за греја-
ње користе котао на пелет или комбино-
вани уређај. 

Члан 25. 
А) Документација коју доставља 

подносилац пријаве при подношењу пријаве:  
1. Изјава о дозволи коришћења подата-

ка о личности (образац бр. 1), 
2. Сагласност за прибављање докуме-

ната по службеној дужности (образац 
бр. 2), 

3. Потписан и попуњен Пријавни обра-
зац за суфинасирање мера енергет-
ске ефикасности (образац бр. 3), 

4. Потписана изјава под пуном кривич-
ном и материјалном одговорношћу о 
коришћењу тренутног енергента у до-
маћинству (образац бр. 4), 

5. Потписана и оверена Изјава о тачно-
сти података (образац бр. 5), 

6. Фотокопија личне карте или очитана 
чипована лична карта власника објек-
та,  

7. Копија грађевинске дозволе, односно 
други документ којим се доказује ле-
галност објекта,  

8. Потврда да је за стамбени или стам-
бено – пословни објекат покренут по-
ступак легализације или озакоњења.  

9. Извод из листа непокретности, не ста-
рији од две године (фотокопија). 

10. Решење о порезу на имовину издато 
од стране Локалне пореске админи-
страције општине Косјерић (последње 
издато).  
10 а) Грађани који немају регулисан 
порез на имовину, исти могу решити 
док траје јавни конкурс. 

11. Предрачун за котао на пелет. 
Пријавни образац и остали обрасци које вла-

сник објекта попуњава приликом пријаве на конкурс 
(укупно 5 образаца) не морају бити оверени код јав-
ног бележника.  

Б) Документација коју обезбеђује Општина 
Косјерић:  

1. Потврда о редовном измиривању обавеза 
по основу пореза на имовину општине Ко-
сјерић,  

2. Доказ о пребивалишту или боравишту 
свих чланова домаћинства. 
 

В) Документација која се доставља након 
потписивања Уговора:  

1. Доказ о уплати учешћа у износу од 30% 
цене уграђеног котла са ПДВ-ом, у року 
од 15 дана од дана потписивања уговора. 

Г) Документација која се доставља након 
завршетка радова: 
1. Доказ о завршетку радова (потврда 
извођача радова да је уградио котао), 
2. Фискалне и готовинске рачуне за уграђен 
котао, 
3. Попуњен и оверен гарантни лист за котао 
од овлашћеног лица. 
 
Наведену документацију доставити у року од 
60 дана од дана потписивања уговора. 
 

Члан 26. 
Двојни објекти различитих власника као и 

објекти у низу третирају се као засебни објекти. 
Члан 27. 

Власник објекта може поднети само једну 
пријаву тј. ако је власник више породичних стамбе-
них објеката - кућа, станова у стамбеним зградама 
које немају услова за прикључење на систем даљин-
ског грејања или стамбено-пословних објеката (део 
за становање), пријаву на јавни конкурс може подне-
ти само за један објекат у свом власништву у ком 
има пријављено пребивалиште или боравиште. 

Власник објекта као и чланови домаћинства 
морају имати пријављено пребивалиште односно бо-
равиште, али и да активно живе у објекту из претход-
ног става овог члана. 

Уколико власник објекта поседује два објекта 
као две одвојене целине, али који се заједно греју 
(имају израђен систем етажног грејања који је пове-
зан) може се поднети захтев за котао адекватне сна-
ге у односу на површину оба објекта и пријављеном 
порезу.  

Члан 28. 
 Власник објекта може поднети пријаву за уче-
шће на конкурс само за онај котао чија снага одгова-
ра стварном (израђеном) стању објекта за који конку-
рише. 
 Уколико власник објекта поднесе пријаву за 
котао који прелази квадратуру објекта такве пријаве 
неће се разматрати.  

Члан 29. 
 Власник објекта може поднети пријаву иако 
нема уграђен систем етажног грејања. Власник се 
обавезује да у року од 60 дана од дана доношења 
Коначне одлуке изведе мрежу етажног грејања.  
 О изведеним радовима Kомисија ће сачинити 
посебан записник. 
 Уколико комисија утврди да је власник објек-
та испунио обавезу из става 1. овог члана стиче се 
услов за потписивање уговора у року од 15 дана од 
извршења става 2. овог члана.     
   
IV ПРЕГЛЕД И ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА (за крајње 

кориснике – домаћинства) 
Члан 30. 

Поступак за оцењивање пристиглих пријава и 
избор корисника средстава врши ће се на основу ли-
сте приоритета састављене бодовањем према сле-
дећим критеријумима: 
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НАБАВКА КОТЛОВА НА ПЕЛЕТ (породични 
стамбени објекти – куће) 

Постојећи начин грејања Број 
бодова 

- Угаљ, лож уље 15 
- Дрво 10 
- Електрична енергија 5 

  

Врста грејног уређаја Број 
 бодова 

- Котао на чврсто гориво снаге 
>20kW 

12 

- Етажне пећи на чврсто гориво 
снаге <20 kW 

9 

- Шпорет, пећ 6 
- Уређаји за грејање на електричну 

енергију 
3 

  

Постојеће стање спољних зидова Број  
бодова 

- Зид са фасадном изолацијом, 
изолација дебљине ≥8 cm 

15  

- Зид са фасадном изолацијом, 
изолација дебљине ≤ 5 cm 

12  

- Зид без фасадне изолације, де-
бљине преко 30 cm 

8  

- Зид без фасадне изолације са 
или без фасадног малтера, де-
бљине до 30 cm 

5  

  
Постојеће техничке карактеристике 

спољне столарије 
Број 

 бодова 
- PVC, алуминијум или дрво са 

троструким термоизолационим 
стаклом 

15  

- PVC, алуминијум или дрво са 
двоструким термоизолационим 
стаклом 

12  

- Дрвени, једноструки са вакум ста-
клом (старији модели „Јеловица“ 
или слично) 

9  

- Дрвени, двоструки са спојеним 
крилима 

6  

- Дрвени, двоструки са размакну-
тим крилима, широка или уска ку-
тија 

3  

  
Градске стамбене зоне (по решењу за 

порез) 
Број  

бодова 
- Градска стамбена зона I 15 
- Градска стамбена зона II 10 
- Градска стамбена зона III 5 

 

Број чланова домаћинства Број 
бодова 

- 5 чланова домаћинства и више од 
5 

15  

- 4 члана домаћинства 12  
- 3 члана домаћинства 9  
- 2 члана домаћинства 6  

- 1 члан домаћинства 3  
Члан 31. 

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

Уколико се два захтева на крају бодовне ли-
сте за доделу средстава оцене са истим бројем бо-
дова, предност при додели средства ће добити под-
носиоц захтева из градске зоне I, а затим II и III зоне 
(према пореској пријави).  

Члан 32. 
 Крајњи корисник средстава (домаћинство) ће 
бити у обавези да врати износ субвенције у случају 
да набављени котао на пелет или етажну пећ на пе-
лет злоупотреби односно, не користи са условима 
конкурса и потписаног уговора. 
 Комисија из члана 11. овог  Правилника мето-
дом случајног узорка вршиће проверу уговорених 
услова о начину примене енергента у року од пет го-
дина од дана закључења уговора. 

Члан 33. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доно-

шења и објавиће се у „Службеном листу општине Ко-
сјерић“ и Огласној табли општине Косјерић.  

 
Број: 501-24/2022 
Датум: 07. 06. 2022. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА с.р. 
Жарко Ђокић 

 
 
 
 
 
 
 
На основу одредаба Закона о заштити живот-

не средине („Сл. гласник РС“ број 135/2004, 36/2009, 
36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука 
УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др. закон и 95/2018-др. 
закон) и Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ број 
145/2014, 95/2018-др. закон и 40/2021), Одлуке Пред-
седника општине Косјерић о расписивању јавног по-
зива за учешће привредних субјеката у спровођењу 
мера смањења загађења ваздуха пореклом из инди-
видуалних извора у градској зони општине Косјерић 
за 2022. годину, број 501-32/2022, од 07. 06. 2022. го-
дине, Правилника о спровођењу мера смањења зага-
ђења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 
градској зони општине Косјерић за 2022. годину 
(„Службени лист Општине Косјерић“ број 13/22) и на 
основу члана 70. Статута општине Косјерић („Слу-
жбени лист општине Косјерић“ број 3/19) Општинско 
веће Општина Косјерић, 

 
Оглашава 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРО-
ВОЂЕЊУ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУ-
ХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 
ГРАДСКОЈ ЗОНИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2022. 

ГОДИНИ 
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1) ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

 
У оквиру реализације Програма коришћења средста-
ва буџетског фонда за заштиту животне средине Оп-
штине Косјерић за 2022. годину у циљу смањења за-
гађења ваздуха суфинансира се замена ложних уре-
ђаја у домаћинствима. Мере замене уређаја за ложе-
ње предвиђене су Правилником о спровођењу мера 
смањења загађења ваздуха пореклом из индивиду-
алних извора, спроводе се кроз сарадњу са привред-
ним субјектима који се баве производњом, услугама 
и радовима на продаји уређаја за грејање, а крајњи 
корисници  бесповратних средстава су домаћинства 
на територији градске зоне општине Косјерић. Дома-
ћинства која остваре право на суфинансирање могу 
набавити котлове или етажне пећи на пелет од при-
вредних субјеката изабраних путем овог јавног кон-
курса. 
 
Предмет Јавног позива јесте избор привредних су-
бјеката за спровођење активности на замени уређаја 
за ложење. 
 
Циљ спровођења мера је смањење загађења вазду-
ха која се остварује заменом енергента и заменом 
неефикасних уређаја за ложење. 
 
 
 
 
 
 
Стандард по којем се котлови конструишу, производе 
и тестирају EN 303-5:2012 класа 5(Котлови су генера-
тори топлоте који морају имати посебну просторију 
односно котларницу у којој ће бити постављени) 

Котлови на пелет снаге <50 kw 

Загађујуће ма-
терије 

Мерна јединица 
(милиграма по 
нормалном куб-
ном метру) 

Граничне 
вредности 
емисије при 

10% кисеоника  
(O2) 

Емисије праши-
не {mg/Nm³} <18 

Емисије CO 
(угљен монок-

сид) 
{mg/Nm³} <110 

Емисије NOx {mg/Nm³} <180 
Степен кори-

сности % >90 

 
Стандард по којем се котлови конструишу, производе 
и тестирају EN 14785:2006 (Котлови су генератори 
топлоте који se постављају унутар просторије за за-

гревање) 
Камини на пелет снаге <20 kw 

Загађујуће ма-
терије 

Мерна јединица 
(милиграма по 
нормалном куб-
ном метру) 

Граничне 
вредности 
емисије при 

10% кисеоника  
(O2) 

Емисије праши-
не {mg/Nm³} <21 

Емисије CO 
(угљен монок-

сид) 
{mg/Nm³} <220 

Емисије NOx {mg/Nm³} <188 
Степен кори-

сности % >90 

 
 

2) ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА  
 
Подстицајна мера: Набавка котлова или етажних 
пећи на дрвни пелет 

 
Котлови и етажне пећи на пелет треба да имају нај-
мањи степен ефикасности од 85%.  
 
Укупно расположива средства подстицаја Општине 
Косјерићи Министарства заштите животне средине 
износе 12.500.000,00 динара. 
 
Максимални износ бесповратних средстава који до-
дељује Општина Косјерић и Министарство заштите 
животне средине за финансирање појединачних про-
јеката грађана износи 70% од вредности укупне ин-
вестиције са ПДВ-ом или 150.000,00 динара. 
 

 
3) ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ  

 
Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтере-
совани привредни субјекти који испуњавају законом 
утврђене услове за обављање делатности и који ис-
пуњавају услове дефинисане Правилником о спрово-
ђењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из 
индивидуалних извора у градској зони општине Ко-
сјерић у 2022. години и овим Јавним позивом.  
 
На јавном конкурсу могу учествовати привредни су-
бјекти који врше набавку уређаја (котлова и етажних 
пећи на пелет). 
 

4)  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОН-
КУРСУ 

 
На јавном конкурсу могу учествовати привред-

ни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи 
материјала, опреме и уређаја и испуњавају следеће 
услове: 

 
• да су уписани у регистар АПР-а, а регистро-

вани су као привредна друштва и преду-
зетници најмање  шест месеци од дана 
подношења пријаве, 

• да над њима није покренут стечајни поступак 
или поступак ликвидације, 

• да је измирио доспеле обавезе по основу јав-
них прихода, 

• да имају атесте за материјале и производе, 
• да дају гаранцију. 
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5)  ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО 
ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ 

 
Подносилац пријаве је потребно да достави следећу 
документацију: 
 

7. Пријавни образац (Прилог 1); 
8. Потписану изјава (Прилог 2); 
9. Извод из АПР-а 
10. Потврду да није покренут стечајни поступак 

или поступак ликвидације 
11. Атести за материјале и производе  
12. Доказ да су измирене све обавезе по основу 

јавних прихода. 
 
Пријавни образац се налази у прилогу јавног 

позива и садржи нарочито: 
4. опште податке о привредном субјекту; 
5. податке о законском заступнику; 
6. цена котла или етажних пећи који као 

енергент користе пелет.  
 
 За привредне субјекте изјаву доставља законски за-
ступник привредног субјекта. За предузетнике је по-
требно 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 подноси-
оца захтева потребно је да сви доставе наведену из-
јаву која не мора бити оверена код нотара.  
 
 

6)  ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВ-
НИ ПОЗИВ 

 
Конкурсна документација за Јавни позив може се 
преузети на интернет страници Општине  Косјерић (), 
и садржи: 
− Комплетан текст Јавног позива, 
− Прилог 1 - Пријавни образац, 
− Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве, 
 

7) НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 
 

Подносиоци пријаве за учешће на јавном конкурсу 
попуњава се на српском језику, ћириличним писмом. 
 
Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац 
и пратећа документација достављају се у затвореној 
коверти са назнаком: 
 

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИ-
ВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА  

СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ 
ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У ГРАДСКОЈ ЗОНИ 

ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ 
– НЕ ОТВАРАТИ“, 

Са називом и пуном адресом пошиљаоца на по-
леђини коверте.  
 
Обрасци не морају бити оверени код јавног бележни-
ка.  
 
Пријава се предаје лично у писарници Општинске уп-
раве Косјерић или препоручено путем поште на адр-
есу: 
 
 
 

Општинска управа општине Косјерић 
 

Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за 
суфинансирање мера смањења загађења ваздуха 
пореклом из индивидуалних извора у градској 

зони општине Косјерић за 2022. годину 
 

Олге Грбић 10, 31260 Косјерић 
 
Рок за подношење пријава је закључно са 22.06.202-
2. године. 
 
Благовременом доставом сматра се препоручена по-
шиљка предата пошти најкасније до истека послед-
њег 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. 
 
За све додатне информације и обавештења подно-
силац пријаве се може обратити на контакт телефон 
031/781-460 
 
 За информације у вези Јавног позива можете 
се обратити на електронску адресу: Е-mail:          
milica.jovic@kosjeric.rs 
 

8) НЕБЛАГОВРЕМЕНА И НЕУРЕДНА ПРИЈА-
ВА 

Неблаговремена пријава је поднета по истеку рока 
за подношење пријава. 
Пријава ће се сматрати неуредном ако је непотпуна, 
односно не садржи све тражене податке из јавног по-
зива и уколико у достављеној писаној форми недо-
стаје било који документ из одељка 5. Јавног позива. 
Неблаговремене пријаве се не разматрају и Реше-
њем ће бити одбачене. 
Неуредне и непотпуне пријаве ће Решењем бити од-
бијене. 

 
9)  ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИ-

ВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 
 

Избор привредних субјеката врши се у складу са 
Јавним позивом. 
 

Избор привредних субјеката врши Комисија за 
преглед поднетих захтева за суфинансирање мера 
смањења загађења пореклом из индивидуалних из-
вора (у даљем тексту Комисија) на основу прегледа 
поднетих пријава. 
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Комисија разматра пријаве и у складу са усло-

вима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу 
директних корисника. 

 
Прелиминарну листу директних корисника Ко-

мисија објављује на огласној табли Општине Косје-
рић и званичној интернет страници Општине Косје-
рић (). 

 
Учесници Јавног позива имају право увида у 

поднете пријаве и приложену документацију по утвр-
ђивању прелиминарне листе директних корисника, у 
року од 3 дана од дана објављивања листе. 

 
На прелиминарну листу директних корисника 

учесници конкурса имају право приговора Комисији у 
року од 8 дана од дана њеног објављивања. 

 
Комисија је дужна да размотри поднете приго-

воре на прелиминарну листу директних корисника 
као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити 
образложена, у року од 7 дана од дана његовог при-
јема.  

 
О спроведеном поступку Комисија води запи-

сник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору 
директних корисника у спровођењу мера смањења 
загађења ваздуха пореклом из индивидуалних изво-
ра и исте доставља Председнику општине на усваја-
ње. 

 
Председник општине Косјерић доноси Одлуку 

о избору директних корисника у спровођењу мера 
смањења загађења ваздуха пореклом из индивиду-
алних извора. 

 
 Одлука Председника општине Косјерић о избору ди-
ректних корисника у спровођењу мера смањења за-
гађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора 
објављује се на огласној табли Општине Косјерић и 
званичној интернет страници Општине Косјерић 
(www.kosjeric.rs). 
 

Општина Косјерић ће закључити Споразум о 
техничкој сарадњи у спровођењу мера смањења за-
гађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 
градској зони општине Косјерић са привредним су-
бјектима који буду изабрани. 
 

Уговор о спровођењу замене ложних уређаја 
потписује се након доношења Решења о коначној ли-
сти крајњих корисника за спровођење замене ложних 
уређаја. 

 
Уколико се на први јавни позив за директне 

кориснике не јави ни један привредних субјеката, 
може се поновити јавни позив. 

 
 

10) НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ 
СРЕДСТАВА 

 

Привредни субјекти су дужни да Комисији за пра-
ћење реализације мера смањења загађења (у да-
љем тексту Комисија), у сваком моменту, омогуће 
контролу реализације активности и увид у сву по-
требну документацију. 
 

Општина ће вршити пренос средстава искључиво 
привредним субјектима, као директном кориснику, а 
не грађанима као крајњим корисницима, али тек на-
кон што појединачни крајњи корисник изврши уплату 
директном кориснику целокупну  своју обавезу и на-
кон завршетка реализације мере.  
 

Услов да се пренесу средства директном кори-
снику је потврда Комисије да је котао уграђен. 
 

Корисник средстава ће вршити пренос средстава 
изабраним привредним субјектима у складу са за-
кљученим уговором. Крајњи корисник ће сам сносити 
трошкове изведених радова који буду већи од износа 
субвенције наведене у члану 3. Правилника (макси-
малног износа учешћа ЈЛС). 
 

Контролу извршења уговорених обавеза изврши-
ће Комисија. 
 

Привредни субјекти најкасније до 60 дана од да-
на потписивања уговора достављају Општини Косје-
рић захтев за исплату средстава за суфинансирање 
мера смањења загађења ваздуха пореклом из инди-
видуалних извора по основу испоручених котлова 
или етажних пећи на пелет. Уз захтев достављају 
фотокопију издатог рачуна за извршене радове и 
услуге. 
 

Пренос средстава врши се након што: 
3) Комисија провери да ли су активности ствар-

но реализоване, и то констатује записником; 
4) корисник бесповратних средстава привред-

ном субјекту исплати извршене радове/извр-
шене услуге у износу умањеном за одобрена 
бесповратна средства. 

 
На основу захтева за исплату и записника Коми-

сије, Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Косјерић врши исплату из буџета.  

 
 
Број 501-31/2022                                                              
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА с.р. 

Жарко Ђокић 
Датум 07.06.2022. 
У Косјерићу 
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На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“, број 129/07.... 47/18), 
члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рацио-
налној употреби енергије („Службени гласник РС“, број  
40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 
149/20), и Одлуке о финансијској подршци унапређења 
енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних ку-
ћа и станова у Општини Косјерић  („Службени лист општи-
не Косјерић“, број 2/22) Косјерић на седници одржаној дана  
07. 06. 2022. године, Општинско Веће донело је  
 
ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕР-

ГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И  
СТАНОВА 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 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 
Правилником о суфинансирању мера енер-

гетске санације породичних кућа и станова (у даљем 
тексту Правилник) уређује се: циљ спровођења мера; 
мере које се суфинансирају и ближи услови за распо-
делу и коришћење средстава; учесници у реализаци-
ји мера, начин њиховог учешћа и улоге; начин обез-
беђивања финансијских средстава, проценат суфи-
нансирања; начин и услови пријаве на јавни конкурс 
и критеријуми за селекцију привредних субјеката; на-
чин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми 
за селекцију грађана (домаћинстава); праћење реа-
лизације и извештавање.   

 
Члан 2. 

 
Циљ спровођења мера енергетске санације по-

родичних кућа и станова је унапређење енергетске 
ефикасности у стамбеном сектору и повећано кори-
шћење обновљивих извора енергије у домаћинстви-
ма на територији Општине Косјерић. 

Мере енергетске санације предвиђене овим 
Правилником спроводе се кроз сарадњу са привред-
ним субјектима који се баве производњом, услугама 
и радовима на енергетској санацији стамбених обје-
ката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су 
домаћинства на територији Општине Косјерић. 
 

Финансијска средства 
 

Члан 3. 
Средстава за суфинансирање Програма енер-

гетске санације породичних кућа и станова, на осно-
ву Јавног позива, ЈП 1/22 опредељују се Одлуком о 
буџету Општине. 

Члан 4. 
 

Средства за суфинансирање мера из члана 6. 
овог Правилника додељују се на основу јавног пози-

ва за домаћинстава у највишем износу  до 50% од 
вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по поједи-
начној пријави при чему је максимални износ одобре-
них средстава по појединачној пријави дефинисан у 
члану 6.  

 
Члан 5. 

 
Одлуку о додели средстава грађанима доноси 

Општинско веће општине Косјерић на предлог Коми-
сије за реализацију мера енергетске санације. 
 

Члан 6. 
 

Укупно планирана средства које општина зајед-
но са средствима Управе за подстицање и унапређе-
ње енергетске ефикасности додељује путем Јавног 
позива бр. 501-31/2022 за суфинансирање Програма 
енергетске санације породичних кућа на основу Јав-
ног позива, ЈП 1/22, износе 5 милиона динара, од че-
га је 2.5 милиона динара определила општина Косје-
рић, а 2.5 милиона динара Управа за подстицање и 
унапређење енергетске ефикасности, а за суфинан-
сирање мера из овог члана 4.4 милиона динара, од 
чега је 2.2 милиона динара определила општина Ко-
сјерић, а 2.2 милиона динара Управа за подстицање 
и унапређење енергетске ефикасности. 

 
Спроводиће  се следеће мере енергетске ефи-

касности: 
 

1)заменa спољних прозора и врата и 
других транспарентних елемената тер-
мичког омотача са одговарајућим тер-
мичким својствима према негрејаним 
просторијама, за породичне куће и 
станове.  
Ова мера обухвата и пратећу oпрему за 
прозоре/врата, као што су окапнице, про-
зорске даске, ролетне, капци и др, као и 
пратеће грађевинске радове на демонта-
жи и правилној монтажи прозора/врата, 
као што је демонтажа старих прозо-
ра/врата и одвоз на депонију, правилна 
монтажа прозора, обрада око 
прозорa/врата гипс-картон плочама, гле-
товање, обрада ивица и кречење око пр-
озора/врата са унутрашње стране зида  
Удео средства подстицаја износи макси-
мално 50% од вредности укупне инвести-
ције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а 
максимално 140.000,00 динара са ПДВ-
ом. 
 
 
2) постављање и набавка материјала 
за  термичку изолацију зидова, тавани-
ца изнад отворених пролаза, зидова, 
подова на тлу и осталих делова тер-
мичког омотача према негрејаном про-
стору за породичне куће. 
Укупан износ средстава подстицаја која 
се додељују за ову меру, представља ма-
њи износ од: 
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(1) 50% од вредности укупне инвестиције са 
ПДВ ом, а максимално  210.000 динара 
са ПДВ-ом, и; 

(2) износа  који се добија множењем површи-
не из достављене профактуре, са  изно-
сом од 2.000 динара са ПДВ-ом. 
 

 
3) постављање и набавка материјала 
за  термичку изолацију испод кровног 
покривача за породичне куће(за ову 
меру се може конкурисати и заједно са 
мером постављање и набавка матери-
јала за  термичку изолацију зидова, та-
ваница изнад отворених пролаза, зи-
дова, подова на тлу и осталих делова 
термичког омотача према негрејаном 
простору за породичне куће из става 2. 
тачка 2, овог члана). 
Ова мера може обухватити, у случају да 
је оштећен кровни покривач и хидроизо-
лациони кровни систем, грађевинске ра-
дове на замени хидроизолације и других 
слојева кровног покривача, као и лимар-
ске радове, али не и радове на замени 
конструктивних елемената крова  
Укупан износ средстава подстицаја која 
се додељују за ову меру, представља ма-
њи износ од: 

(1) 50% од вредности укупне инвестиције са 
ПДВ ом, а максимално 150.000,00 динара 
са ПДВ-ом, и; 

(2) износа  који се добија множењем површи-
не из достављене профактуре, са  изно-
сом од 1.500 динара са ПДВ-ом.  

 
4) набавка и  инсталација котлова  био-
масу (дрвни пелет, брикет, сечка), 
грејачa простора, или замена постоје-
ћег грејача простора (котао или пећ) 
ефикаснијим, за породичне куће и ста-
нове. 
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). 
 
  
5) замена постојеће или уградња нове 
цевне мреже, грејних тела-радијатораи 
пратећег прибора за породичне куће и 
станове (за ову меру се може конкури-
сати САМО заједно са мером замене 
постојећег грејача простора (котао или 
пећ) ефикаснијим из става 2. тачка 4), 
овог члана). 
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 систе-
ма(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 колек-
тора у инсталацију за централну при-
прему потрошне топле воде за грејање 
санитарне потрошне топле воде и пра-
теће инсталације грејног система за 
породичне куће. 
Укупан износ средстава подстицаја која 
се додељују за ову меру, представља ма-
њи износ од:: 

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

(2) износа  који се добија множењем количи-
не топле воде из достављене профакту-
ре, са  износом од 650,00 динара са ПДВ-
ом.  

   
  Домаћинстава не могу да конкуришу за више 
од једне мере енергетске ефикасности из овог члана, 
осим за мере из става 2. тач. 3) и 5) овог члана. 
  Критеријуми енергетске ефикасности се од-
ређују јавним позивом за привредне субјекте, али 
морају да задовоље следеће минималне услове:  

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

 - U≤ 1,5 W/метру квадратном K за прозоре и бал-
конска врата 
 - U ≤ 1,6 W/метру квадратном K за спољна врата 

2) Спољни зид на породичним кућама следећих 
карактеристика: 
- минимална дебљина за термичку изолацију 

износи 10 cm, осим уколико нема  техничких могућ-
ности да се постави та дебљина изолације. Боја спо-
љашњег омотача/фасаде треба да буде усклађена 
са традиционалном локалном архитектуром, избега-
вајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних 
колорита 

3) Минимални степен корисности котла (грејача 
простора) на  биомасу (дрвни пелет, брикет, 
сечка) износи 85%; 
 
Додатни услови за доделу средстава подсти-

цаја за енергетску санацију стамбених објекта: 
1) За мере из става 2. тач 2) и 3) овог члана  

средства подстицаја за термичку изолацију 
неће се одобравати за појединачне етаже 
стамбених објеката. Уколико стамбени обје-
кат има два или више власника, пријаву под-
носи један од власника уз писмену сагла-
сност осталих власника. Сутерени чији је фа-
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садни зид обложен каменом или сличним ма-
теријалом не морају се термички изоловати. 

2) Двојни објекти различитих власника као и 
објекти у низу третирају се као засебни објек-
ти. 
За мере из става 2. тач 1) овог члана сред-

ства се неће одобравати за набавку и уградњу поје-
диначних прозора и врата. Средства се неће одобра-
вати 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 сто-
ларије 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 сто-
ларије. 
 Критеријуми за оцењивање пријава на Јавни 
позив за домаћинства и стамбене заједнице  дати су 
у члану 26. овог Правилника.  
 

Прихватљиви трошкови 
 

Члан 7. 
Прихватљиви инвестициони трошкови су трошкови 

са урачунатим ПДВ-ом. 
 

Члан 8. 
 

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

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који не-
ће бити финансирани јавним конкурсом из буџета 
Општине Косјерић су: 

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

5) Трошкови у вези са одобравањем и спрово-
ђењем кредитног задужења: трошкови одо-
бравања кредита, трошкови камата, трошко-
ви кредитног бироа, трошкови осигурања кре-
дита и сл. 

6) Рефундација трошкова за већ набављену 
опрему и извршене услуге (плаћене или ис-
поручене) 

7) Набавка опреме коју подносилац захтева за 
бесповратна средства сам производи или за 
услуге које  подносилац захтева сам изврша-
ва  

8) Други трошкове који нису у складу са мерама 
енергетске санације 

 
 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Члан 9. 
 

Директни корисници средстава за реализа-
цију мера енергетске санације су привредни субјекти. 

 Привредни субјекти су дужни да корисницима 
испоруче материјале и опрему одговарајућег квали-

тета и изврше услуге у складу са одредбама уговора 
и у договореним роковима. 
 

Члан 10. 
 

Крајњи корисници бесповратних средстава 
су домаћинства. 

 
III   ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ 

 
Члан 11. 

 
Општинско веће општине Косјерић доноси Ре-

шење о образовању комисије за реализацију мера 
енергетске санације (у даљем тексту Комисија). 

Јавни конкурси за суфинансирање мера енер-
гетске санације у име Општине веће општине Косје-
рић спроводи Комисија, коју Општинско веће града 
општине Косјерић формира Решењем о образовању 
комисије.   

Решењем о образовању Комисије утврђују се: 
број чланова Комисије, основни подаци о члановима 
Комисије (име и презиме, назив радног места), 
основни задаци  и друга питања од значаја за рад 
Комисије.  

Општина  је дужна да, на захтев Управе, као 
члана комисије  из става 1. овог члана укључи лице 
које именује Управа 

Чланови Комисије за свој рад имају право на 
накнаду. 

 
 
 

Члан 12. 
 

Основни задаци Комисије нарочито обухвата-
ју: 

Припрема конкурсне документације за при-
вредне субјекте и домаћинства/(јавни позив, образац 
пријаве, и друго ). 

Оглашавање јавних конкурса и пратеће доку-
ментације  на огласној табли и званичној интернет 
страници Општине Косјерић; 

Пријем и контрола приспелих захтева; 
Рангирање приспелих захтева и избор прија-

вљених привредних субјеката и домаћинстава; 
Објављивање прелиминарне листе изабраних 

директних корисника и крајњих корисника на огласној 
табли и званичној интернет страници општине Косје-
рић, разматрање приговора на прелиминарну листу 
изабраних привредних субјеката и домаћинстава и 
доношење. Прелиминарна ранг листа крајњих кори-
сника представља основ за теренски обилазак Коми-
сије; 

Доношење коначне листе изабраних директ-
них корисника и предлога коначне листе изабраних 
крајњих корисника којима је признато право на бес-
повратна средства; 

Израда предлога Уговора о спровођењу мера 
енергетске санације и Решења о коначној листи ди-
ректних и крајњих корисника за спровођење мера 
енергетске санације, а које се финансирају из буџета 
општине Косјерић. 
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Комисија је независна у свом раду. Комисија је 
дужна да  Општинском већу достави записнике и из-
вештај о  раду. 

Теренски рад Комисије обухвата спроведе нај-
мање два најављена обиласка, и то: 

- пре радова приликом евалуације пријаве ра-
ди оцене почетног стања објекта и веродо-
стојности података из поднете пријаве, као  и 
оправданост  предложених мера енергетске 
санације;  

- након спроведених радова ради утврђивања 
чињеничног стања по пријави завршетка ра-
дова.   
Приликом теренског обиласка Комисија на ли-

цу места врши преглед поднетих захтева, уз обаве-
зно присуство подносиоца захтева, сачињава се За-
писник у два примерка, при чему један примерак 
остаје подносиоцу пријаве, а други задржава Комиси-
ја.  

Записник  садржи и технички извештај о посто-
јећем стању објекта/ након реализованих мера. 

Комисија је дужна да приликом посете утврди 
да ли постоје индиције о незаконитим радњама или 
грубом кршењу уговорних обавеза затражи поступа-
ње у складу са одредбама уговора и законским окви-
ром. 

Комисија прати реализацију мера и врши кон-
тролу њихове реализације. Праћење реализације 
мера обухвата: 

- Обавезу директног/крајњег корисника сред-
става да обавештава Комисију о реализацији 
мера, у роковима одређеним уговором и да 
омогући Комисији да изврши увид у реле-
вантну документацију насталу у току реали-
зације активности; 

- Прикупљање информација од директног/крај-
њег корисника средстава; 

- Друге активности предвиђене уговором; 
- Припрему  извештаје о напретку и обавешта-

вање надлежних органа и јавности. 
 

Члан 13. 
 

 Рокови за реализацију 
- рок за пријаву на Јавни позив за директне ко-

риснике средстава је најмање 15 дана; 
- евалуација пријава на Јавни позив директних 

корисника (привредни субјекти) средстава и 
доношење прелиминарне ранг листе не може 
бити дужe од 15 дана; 

- рок за пријаву крајњих корисника (домаћин-
ства и стамбене заједнице) на Јавни позив је 
најмање 21 дан; 

- евалуација пријава крајњих корисника и доно-
шење прелиминарне ранг листe крајњих ко-
рисника не може бити дужe од  15  дана; 

- доношење коначне ранг листе директних / 
крајњих корисника не може бити дуже  од  15  
дана од дана подношења последњег приго-
вора; 

 

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 14. 
 
Средства Буџета Општине за суфинансирању 

мера енергетске санације породичних кућа и станова 
додељују се у складу са одредбама овог Правилни-
ка.  

Расподела средстава из става 1. овог члана 
обухвата расписивање јавног позива за привредне 
субјекте, прикупљање и комплетирање пријава на 
јавни позив, контролу формалне исправности и ком-
плетности пријава, испуњености услова и оцењива-
ње привредних субјеката ради утврђивање листе ди-
ректних корисника и доношење акта о избору директ-
них корисника, као и, расписивање јавног позива за 
грађане/стамбене заједнице, прикупљање и компле-
тирање пријава, контролу формалне исправности и 
комплетности пријава, оцењивање ради утврђивања 
листе крајњих корисника на основу критеријума из 
јавног позива, доношење акта о избору крајњих кори-
сника, реализацију и извештавање. 

 
Јавни позив за директне кориснике (привредне 

субјекте) 
 

Члан 15. 
 

Одлуку о расписивању јавног позива за избор 
директних корисника доноси општинско веће општи-
не Косјерић.  Јавни позив се расписује за све мере из 
члана 6. овог правилника. 

Јавни конкурс за избор директних корисника 
спроводи Комисија.  

Пријава подразумева подношење документа-
ције у року који је утврђен јавним позивом, а подноси 
се Комисији. 

Јавни позив из става 1. овог члана се обаве-
зно објављује на интернет страници Општине, у ло-
калним медијима и у једном дневном листу, а најава 
јавног позива и у локалним медијима.  

 
Члан 16. 

 
На јавном конкурсу могу учествовати привред-

ни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи 
материјала, опреме и уређаја и испуњавају следеће 
услове: 

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

- да над њима није покренут стечајни по-
ступак или поступак ликвидације, 

- да имају атесте за материјале и произ-
воде, 

 
Садржај јавног позива за директне кориснике 

(привредне субјекте) 
 

Члан 17. 
 

Јавни позив из члана 15. овог Правилника са-
држи: 
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11) правни основ за расписивање јавног по-
зива,  

12) циљеве преузете из Правилника о суфи-
нансирању мера енергетске санације на 
територији јединице локалне самоуправе,  

13) финансијски оквир,  
14) намену средстава,  
15) услове за учешће на конкурсу,  
16) документацију коју подносилац мора под-

нети уз пријавни образац, 
17) испуњеност услова из јавног позива,  
18) начин и рок подношења пријаве,  
19) начин објављивања одлуке о учешћу при-

вредних субјеката у суфинансирању мера 
енергетске санације по јавном позиву, 

 
Пријава на јавни позив за директне кориснике 

(привредне субјекте) 
 

Члан 18. 
 

Пријава коју на јавни позив подноси привред-
ни субјект садржи пријавни образац са приложеном 
документацијом. 

Пријавни образац се налази у прилогу јавног 
позива и садржи нарочито: 

1) опште податке о привредном субјекту; 
2) податке о законском заступнику; 
3) профил привредног субјекта; 
4) ценовни преглед роба и услуга; 

Критеријуми за рангирање директних корисника 
(привредних субјеката) 

 
Члан 19. 

 
Критеријуми за рангирање директних обухва-

тају следеће: 
1) цене кључних добара  заједно са уград-

њом за меру за коју конкуришу; 
2) рок важења цена за меру коју конкуришу; 
3) други критеријуми ближе дефинисани јав-

ним позивом. 
 Јавним позивом се одређује максимални број 

бодова по сваком од критеријума и број бодова по 
пот критеријумима, ако су пот критеријуми дефини-
сани у оквиру појединих критеријума. 

Укупан максимални број бодова по свим кри-
теријумима и пот критеријумима примењеним на по-
једини Програм не може прећи 100. 
 
Оцењивање, утврђивање листе изабраних ди-

ректних корисника и уговарање 
Члан 20. 

 
Оцењивање и рангирање приспелих пријава 

привредних субјеката врши се применом критеријума 
из члана 19. овог Правилника.  

Комисија разматра пријаве и у складу са усло-
вима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу 
директних корисника. 

Прелиминарну листу директних корисника Ко-
мисија објављује на огласној табли Општине и зва-
ничној интернет страници Општине. 

Учесници Јавног позива имају право увида у 
поднете пријаве и приложену документацију по утвр-
ђивању прелиминарне листе директних корисника, у 
року од три дана од дана објављивања листе. 

На прелиминарну листу директних корисника 
учесници конкурса имају право приговора Комисији у 
року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Комисија је дужна да размотри поднете приго-
воре на прелиминарну листу директних корисника 
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 запи-
сник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору 
директних корисника у спровођењу мера енергетске 
санације и исте доставља Општинском већу на усва-
јање. 

Општинско веће општине Косјерић доноси Од-
луку о избору директних корисника у спровођењу ме-
ра енергетске санације.  
 Одлука Општинског већа општине Косјерић о избору 
директних корисника у спровођењу мера енергетске 
санације објављује се на огласној табли Општинске 
управе и званичној интернет страници Општине Ко-
сјерић. 

Уговор о у спровођењу мера енергетске сана-
ције потписује се након доношења Решења о конач-
ној листи крајњих корисника за спровођење мера 
енергетске санације. 

Уколико се на јавни позив за директне кори-
снике за одређену меру/мере енергетске ефикасно-
сти не пријави ни један или недовољно привредних 
субјеката, та мера/мере се неће налазити у јавном 
позиву за домаћинства. 
Јавни позив за доделу бесповратних средстава 

домаћинствима 
 

Члан 21. 
 

Одлуку о расписивању јавног позива за доде-
лу бесповратних средстава домаћинствима за енер-
гетску санацију породичних кућа и станова доноси 
Општинско веће општине Косјерић. 

Јавни позив за доделу бесповратних средста-
ва грађанима спроводи Комисија.  

Домаћинства - учесници конкурса подносе 
пријаву Комисији. Пријава подразумева подношење 
конкурсне документације  у року који је утврђен јав-
ним позивом. 

Јавни позив из става 1. овог члана се обаве-
зно објављује на огласној табли Општинске управе и 
званичној интернет страници Општине, а најава јав-
ног позива и у свим локалним медијима.  

Конкурсна документација садржи: 
1) јавни позив 
2) пријавни образац са листом потребних 

докумената 
 

Члан 22. 
 

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства 
која станују у породичним кућама и становима и ис-
пуњавају следеће услове: 

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

онда да подносилац пријаве има при-
јаву боравка на адреси објекта за који 
подноси пријаву, и тада је потребно 
уз пријаву поднети писану сагласност 
власника објекта 

2) да је објекат настањен и уз пријаву приложи-
ти копију рачуна за електричну енергију где 
се види да је потрошња електричне енергије  
у објекту  у претходном месецу минимално 
30 kwh.  

3) да је објекат за који се конкурише легалан, 
озакоњен, да је предметни објекат у поступку 
легализације и/или да поседује грађевинску 
дозволу 

4) да су измирене обавезе по основу локалних 
јавних прихода.  

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

6) и други услови у складу са јавним позивом за 
домаћинства. 

  
 Уколико има више од једног власника поро-
дичне куће, потребно је доставити сагласност оста-
лих власника приликом пријаве. 
 Уколико подносилац пријаве није власник по-
родичне куће, потребно је доставити сагласност вла-
сника. 
 
Садржај Јавног позива за крајње кориснике (до-

маћинства) 
 

Члан 23. 
 

Јавни позив из члана 21. овог Правилника са-
држи: 

10) правни основ за расписивање јавног по-
зива,  

11) циљеве преузете из Правилника о суфи-
нансирању мера енергетске санације на 
територији јединице локалне самоуправе,  

12) финансијски оквир,  
13) намену средстава,  
14) број мера за које један корисник може да 

конкурише, 
15) услове за учешће на конкурсу,  
16) листу директних корисника преко којих се 

реализују мере, 
17) документацију коју подносилац мора под-

нети уз пријавни образац, 
18) начин на који општина Косјерић пружа до-

датне информације и помоћ подносиоцу 
пријаве у припреми и подношењу прија-
ве, 

19) начин и рок подношења пријаве,  
20) поступак одобравања средстава, 
21) начин објављивања одлуке о остварива-

њу права на бесповратна средства грађа-

нима за спровођење мера енергетске са-
нације по јавном позиву. 

 
Пријава на јавни позив за крајње кориснике 

(домаћинства) 
 

Члан 24. 
 

Документацијa коју доставља грађанин - подносилац 
пријаве при подношењу пријаве:  

1) потписан и попуњен Пријавни образац за 
суфинасирање мера енергетске ефика-
сности (Прилог 1)  са попуњеним подаци-
ма 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 жи-
ве на адреси породичне куће и стана за 
коју се подноси пријава. За малолетне 
лица доставити фотокопије здравствених 
књижица; 

3) фотокопију рачуна за утрошену електрич-
ну енергију за стамбени објекат  за који 
се конкурише за последњи месец, ради 
доказа да се  живи у пријављеном стам-
беном објекту о (препоручује се да мини-
мална потрошња не може бити мања од 
30 kWh месечно); 

4) предмер и предрачун/ профактура за 
опрему са уградњом издата од привред-
ног субјекта са листе директних корисни-
ка (привредних субјеката)  (Прилог 2) коју 
је објавила Општина; 

5) изјава о члановима домаћинства са фо-
токопијом личних карата за сваког члана 
домаћинства са јасно видљивом адресом 
становања;  

6) потписана изјава о сагласности да орган 
за потребе поступка може извршити увид, 
прибавити и обрадити податке о чињени-
цама о којима се води службена евиден-
ција, а који су неопходни у поступку одлу-
чивања.(Прилог 3) 

 
 
 Општина ће обезбедити прибављање инфор-
мације по службеној дужности по службеној дужно-
сти извод из листа непокретности и потврда Локалне 
пореске администрације да су измирене обавезе по 
основу локалних јавних прихода . (обезбеђује општи-
на), 
 

Члан 25. 
 

Право учешћа на јавном позиву немају:  
‐ власници посебних делова стамбено-послов-

ног објеката који не служе за становање 
‐ власници стамбених објеката који су у прет-

ходне две године после достављања Реше-
ња о додели бесповратних средстава за 
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сличне активности одустали од спровођења 
активности.  

 
Критеријуми за избор пројеката крајњих корисни-

ка (породичне куће) 
 
 
 

Члан 26. 
 

Поступак за оцењивање пристиглих пријава и 
избор корисника средстава врши ће се на основу ли-
сте приоритета састављене бодовањем према сле-
дећим критеријумима:  

 
 

Критеријуми за избор пројеката грађана које обухватају мере енергетске ефикасности из члана 6. став 2. 
тач. 2), и 3) 

 
Постављање термичке изолације зидова, крова, таваница и осталих делова термичког 

омотача према негрејаном простору( породичне куће) 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта 
Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  50 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  40 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 30 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 10 

 

Постојеће карактеристике спољне столарије* 
Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 20 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 15 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 10 

ПВЦ, алуминијум  0 

 

Постојећи начин грејања на*:  
Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  20 

Електрична енергија 15 

Дрво 10 

Природни гас/пелет/систем даљинског грејања 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 
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Средства су коришћена у последње три године   0 

 
Критеријуми за избор пројеката домаћинстава које обухватају мере енергетске ефикасности из члана 6. 

став 2. тач. 1) 
 

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

(породичне куће и станове) 

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 станове  
К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта 
(из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 
Број бодова 

К<10  5 

10≤К<12,5 4,5 

12,5≤К<15  4 

15≤К<17,5  3,5 

17,5≤К<20 3 

20≤К≤22,5  2,5 

22,5≤К≤25 2 

К>25 1 

 

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 
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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 

 
Критеријуми за избор пројеката домаћинстава које обухватају мере енергетске ефикасности из члана 6. 

став 2. тач. 4), 5), и 6), 
 

Набавка и  инсталација котлова на биомасу (породичне куће и станови), уградња цевне 
мреже(породичне куће и станови), грејних тела-радијатораи пратећег прибора(породичне 

куће и станови ), и набавка и уградња топлотних пумпи (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 

 
К фактор заузетости површине за станове  
К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта 
(из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 
Број бодова 

К<10  5 

10≤К<12,5 4,5 

12,5≤К<15  4 

15≤К<17,5  3,5 

17,5≤К<20 3 

20≤К≤22,5  2,5 
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22,5≤К≤25 2 

К>25 1 

 

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 

 
Критеријуми за избор пројеката домаћинстава који обухватају меру енергетске ефикасности из члана 6. 

став 2. тачка 7) 
 

Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне 
топле воде 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 

 

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 
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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 

 
Јавним позивом се одређује максимални број 

бодова по сваком од критеријума и број бодова по 
поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефиниса-
ни у оквиру појединих критеријума. 

Укупан максимални број бодова по свим кри-
теријумима и поткритеријумима примењеним на поје-
дини 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.   

 
Оцењивање, утврђивање листе и избор крајњих 

корисника 
 

Члан 27. 
 

Оцењивање и рангирање пројеката домаћин-
става, врши се применом критеријума из  члана 26.  

Комисија разматра пријаве и у складу са усло-
вима  из члана 26., утврђује јединствену прелими-
нарну ранг листу крајњих корисника за све мере 
енергетске ефикасности из јавног позива на основу 
бодовања према критеријумима из члана 26. овог 
правилника. 

Листу из става 2. овог члана Комисија обја-
вљује на огласној табли Општине и званичној интер-
нет страници Општине. 

Подносиоци пријава имају право увида у под-
нете пријаве и приложену документацију по утврђи-
вању листе из става 2. овог члана у року од три дана 
од дана објављивања листе у складу са ставом 3. 
овог члана. 

На листу из става 2. овог члана подносиоци 
пријава имају право приговора Комисији у року од 

осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се 
подноси на писарницу ЈЛС. 

Комисија је дужна да размотри поднете приго-
воре на листу из става 2. овог члана 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 члана Коми-
сија 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 оби-
ласка из става 7. овог члана утврдила да је подноси-
лац пријаве дао неистините податке у пријави Коми-
сија га елиминише из ревидиране прелиминарне ли-
сте и уместо њега спроводи теренски обилазак првог 
следећег на листи код кога није вршен теренски оби-
лазак.  

Приликом теренског обиласка уз обавезно 
присуство подносиоца захтева комисија сачињава 
записник у два примерка, при чему један остаје под-
носиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У запи-
снику Комисија потврђује да ли су мере наведене у 
предмеру и предрачуну који је грађанин поднео при-
ликом пријаве на јавни позив прихватљиве. 

На основу записника из става 9. овог члана ко-
мисија сачињава коначну листу крајњих корисника. 

Листу из става 10. овог члана Комисија обја-
вљује на огласној табли Општине и званичној интер-
нет страници Општине. 

На листу из става 10. овог члана  подносиоци 
пријава код којих је извршен теренски обилазак, има-
ју право приговора Комисији у року од осам дана од 
дана објављивања коначне листе крајњих корисника. 
Приговор се подноси на писарницу ЈЛС. 

Комисија је дужна да одлучи по приговорима 
из става 10. овог члана у року од 15 дана од дана 
пријема приговора и након одлучивања по свим при-
говорима сачини коначну листу крајњих корисника. 
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Општинско веће општине Косјерић доноси Од-
луку о додели бесповратних средстава крајњим ко-
рисницима за спровођење мера енергетске санације, 
на основу чега се закључују уговори. 

Након закључења уговора, а пре почетка изво-
ђења радова, крајњи корисник је дужан да пријави 
радове Општинској управи Општине Косјерић, оде-
љењу за Урбанизам, изградњу и инспекцијске посло-
ве. 

 
Исплата средстава 

 
Члан 28. 

 
Општина ће вршити пренос средстава искљу-

чиво директним корисницима не крајњим корисници-
ма, након што појединачни крајњи корисник изврши 
уплату директном кориснику целокупну  своју обаве-
зу и након завршетка реализације мере.  

Услов да се пренесу средства директном кори-
снику је потврда Комисије да су радови изведени ка-
ко је предвиђено предмером и предрачуном који је 
грађанин предао када се пријавио за меру као и у 
складу са записником Комисије приликом првог изла-
ска. 

Крајњи Корисник мора имати уредну докумен-
тацију (рачуне и атесте) које ће доставити надлежној 
комисији. 

Корисник средстава ће вршити пренос сред-
става изабраним привредним субјектима у складу са 
закљученим уговором. Крајњи корисник ће сам сно-
сити трошкове изведених радова који буду већи од 
износа субвенције наведене у чл. 6 (максималног из-
носа учешћа ЈЛС). 

Контролу извршења уговорених обавеза извр-
шиће надлежни органи који су задужени за урбани-
зам односно заштиту животне средине, у сарадњи са 
Комисијом. 

Уколико Корисник средстава није средства на-
менски утрошио, или радови нису изведени у складу 
са предмером и предрачуном који је крајњи корисник 
поднео приликом пријаве, ЈЛС неће уплатити сред-
ства додељена јавним позивом. 

Уколико из неког разлога крајњи корисник не 
може да реализује набавку од одабраног директног 
корисника, има право да изврши набавку од другог 
директног корисника са листе и да о томе, пре реали-
зације набавке, обавести Комисију и достави јој нову 
профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити 
већи од одобреног. 

 
 

VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 
САНАЦИЈЕ 

 
Извештавање 

 
Члан 29. 

 
Комисија припрема Завршни извештај о спро-

веденим мерама енергетске санације и  подноси га 
Општинском већу.  

Јавност се информише о реализацији мера 
енергетске санације преко локалних медија и интер-
нет странице Општине. 

Завршни извештај о спроведеним мерама 
енергетске санације, који посебно садржи информа-
ције о спроведеним активностима и утрошеним фи-
нансијским средствима, уочене недостатке у импле-
ментацији активности и њихове узроке, податке о 
уштеди енергије и смањењу емисије гасова са ефек-
том стаклене баште, подноси се Општинском већу  и 
објављује на интернет страници.   

Директни корисници средстава који изводе ра-
дове на енергетској санацији дужни су да Комисији, у 
сваком моменту, омогуће контролу реализације ак-
тивности и увид у сву потребну документацију. 

 
 

Објављивање 
 

Члан 30. 
 

Подаци и акти које Комисија објављују на  зва-
ничној интернет страници Општине Косјерић, морају 
се објавити и на огласној табли Општине. 

 
Чување документације 

 
Члан 31. 

 
Општинска управе општине Косјерићима оба-

везу да чува комплетну документацију насталу у по-
ступку суфинансирања мера енергетске санације  у 
складу са важећим прописима. 

 
 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доноше-
ња и биће објављен у „Службеном листу Општине 
Косјерић. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Чланом 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС, број 129/2007. 
..47/2018) између осталог је прописано да се град/оп-
штина преко својих органа, у складу са законом, ста-
ра о заштити животне средине. 

Чланом 69. Закона о енергетској ефикасности 
и рационалној употреби енергије  („Сл. гласник РС“, 
број 40/21) између осталог је прописано да се сред-
ства за финансирање или суфинансирање послова у 
области ефикасног коришћења енергије, који се од-
носе на израду пројеката, програма и реализацију ак-
тивности, обезбеђују из буџета Републике Србије, 
као и буџета јединице локалне самоуправе. 

Чланом 70. Закона о енергетској ефикасности 
и рационалној употреби енергије прописано је да 
надлежни орган јединице локалне самоуправе сво-
јим актом може утврдити посебне финансијске и дру-
ге подстицаје, оснивање буџетских фондова као и ко-
ришћење средстава из постојећих сопствених фон-
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дова за реализацију пројеката и других активности за 
ефикасно коришћење енергије на својој територији, у 
складу са законом и прописима који регулишу рад 
ових органа. О својим активностима у смислу става 
1. овог члана, надлежни орган јединице локалне са-
моуправе дужан је да обавести Министарство. 

 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА с.р. 
Жарко Ђокић 

 
Број: 400-011/2022 
Датум: 07. 06. 2022. године  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“, број 129/07.... 47/18), 
члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рацио-
налној употреби енергије („Службени гласник РС“, број  
40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 
149/20), члана 29. став 2. Правилника о ближим условима 
за расподелу и коришћење средстава за примену мера 
енергетске ефикасности („Службени гласник РС ,ˮ број 
12/22), Решења о финансирању програма енергетске сана-
ције стамбених зграда, породичних кућа и станова који 
спроводе јединице локалне самоуправе, као и градске оп-
штине, број 401-00-4/2022-01 од 25.02.2022. године, доне-
тим од стране Управе за финансирање и подстицање 
енергетске ефикасности, којим су општини додељена 
средства у износу од 2.5 милиона динара, а на основу чега 
ће  три стотине хиљада динара определити општина Косје-
рић, а три стотине хиљада динара Управа за подстицање и 
унапређење енергетске ефикасности за суфинансирање 
мера енергетске ефикасности из овог правилника Општин-
ско Веће општине  на седници одржаној дана  07.06.2022.  
године, донело је  
 
ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ 
САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУ-
ТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗ-
ВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ 
ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ 
СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, 
ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  
ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ 

ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРА-
МА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА 

И СТАНОВА, ЈП1/22 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Правилником о суфинансирању енергетске 
санације породичних кућа и станова путем уградње 

соларних панела за производњу електричне енергије 
за сопствене потребе и унапређење термотехничког 
система путем уградње калориметара, циркулацио-
них пумпи, термостатских  вентила и делитеља то-
плоте(у даљем тексту Правилник) уређује се:циљ 
спровођења енергетске санације;радови, опрема и 
извештаји које се суфинансирају и ближи услови за 
расподелу и коришћење средстава;учесници, начин 
њиховог учешћа и улоге; начин обезбеђивања фи-
нансијских средстава , проценат суфинансирања; на-
чин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми 
за селекцију привредних субјеката;начин и услови 
пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију 
грађана (домаћинстава); праћење реализације и из-
вештавање. 

 
Члан 2. 

 
Циљ спровођења мера енергетске санације по-

родичних кућа и станова је унапређење енергетске 
ефикасности у стамбеном сектору и повећано кори-
шћење обновљивих извора енергије у домаћинстви-
ма на територији Општине Косјерић. 

Мере енергетске санације предвиђене овим 
Правилником спроводе се кроз сарадњу са привред-
ним субјектима који се баве производњом, услугама 
и радовима на енергетској санацији стамбених обје-
ката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су 
домаћинства на територији Општине Косјерић. 
 

Финансијска средства 
 

Члан 3. 
 

Средстава за суфинансирање Програма енер-
гетске санације, породичних кућа и станова на осно-
ву Јавног позива за доделу средстава за финансира-
ње Програма енергетске санације породичних кућа и 
станова који спроводе јединице локалне самоуправе 
као и градске општине, ЈП 1/22, објављеним од стра-
не Управе за подстицање и унапређење енергетске 
ефикасности, опредељују се Одлуком о буџету Оп-
штине. 

 
Члан 4. 

 
Средства за суфинансирање мера из члана 6. 

овог Правилника додељују се на основу јавног пози-
ва за домаћинстава у највишем износу  до 50% од 
вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по поједи-
начној пријави при чему је максимални износ одобре-
них средстава по појединачној пријави дефинисан у 
члану 6.  

Члан 5. 
 

Одлуку о додели средстава грађанима доноси 
Општинско веће општине Косјерић на предлог Коми-
сије за реализацију енергетске санације. 
 

Члан 6. 
 

Реализоваће се следеће мере енергетске ефи-
касности: 
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1) набавка и уградња соларних панела, инве-
нртера и пратеће инсталације за породич-
не куће за производњу електричне енергије 
за сопствене потребе, уградње двосмерног 
мерног уређаја за мерење предате и при-
мљене електричне енергије, и израде неоп-
ходне техничке документације и извештаја 
извођача радова на уградњи соларних пане-
ла и пратеће инсталације за производњу 
електричне енергије који су у складу са зако-
ном неопходни приликом прикључења на ди-
стрибутивни систем. 
Снага соларних панела не може бити већа од 
одобрене снаге мерног места, која је наведе-
на у рачуну за утрошену електричну енергију, 
а  максимално до 6 kW. 
 
Укупан износ средства подстицаја која се до-
дељују за ову меру, представљаће мањи из-
нос од: 
- 50% од вредности укупне инвестиције са 

ПДВ ом, а максимално 420.000 динара са 
ПДВ-ом, и; 

- износа који се добија множењем снаге у 
kW соларних панела из достављене про-
фактуре, са  износом од 70.000 динара са 
ПДВ-ом 

  
 Укупан износ средстава подстицаја за ову меру 
енергетске ефикасности износи 420.000,00 динара 

  
2) унапређење термотехничких система по-

родичних кућа и станова путем замене си-
стема или дела система ефикаснијим си-
стемом путем: 

 
(1) уградње електронски регулисаних 
циркулационих пумпи за породичне ку-
ће, 
Удео средства подстицаја износи 50% од 
износа предрачуна за радове и опрему са 
ПДВ-ом, а максимално 15.000,00 динара 
са ПДВ-ом по циркулационој пумпи. 
 
(2) опремања система грејања са уређаји-
ма за регулацију и мерење предате 
количине топлоте објекту (калориметри, 
делитељи топлоте, баланс вентили) за 
станове, 
Удео средства подстицаја износи 50% од 
износа предрачуна за радове и опрему са 
ПДВ-ом, а максимално: 

- 15.000,00 динара са ПДВ-ом по калори-
метару 

- 1.000,00 динара са ПДВ-ом по делитељу 
топлоте 
1.500,00 динара са ПДВ-ом по термостат-
ском вентилу 
 

 Укупан износ средстава подстицаја за ову меру 
енергетске ефикасности износи 180.000,00 динара. 
  
 Домаћинстава не могу да конкуришу за више од 
једне мере енергетске ефикасности из овог члана. 

 Критеријуми енергетске ефикасности се одређују 
јавним позивом за привредне субјекте. 
 Критеријуми за оцењивање пријава на Јавни по-
зив за домаћинства и стамбене заједнице  дати су у 
члану 26. овог Правилника 

 
Прихватљиви трошкови 

 
Члан 7. 

 
 Прихватљиви инвестициони трошкови су тро-
шкови са урачунатим ПДВ-ом. 

 
Члан 8. 

 
Не прихватају се трошкови радова, набавка 

материјала и опрема који настану пре првог обила-
ска комисије за преглед и оцену поднетих захтева за 
суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.  

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који не-
ће бити финансирани јавним конкурсом из буџета 
Општине Косјерић су: 

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

10) Трошкови у вези са одобравањем и спрово-
ђењем кредитног задужења: трошкови одо-
бравања кредита, трошкови камата, трошко-
ви кредитног бироа, трошкови осигурања кре-
дита и сл. 

11) Рефундација трошкова за већ набављену 
опрему и извршене услуге (плаћене или ис-
поручене) 

12) Набавка опреме коју подносилац захтева за 
бесповратна средства сам производи или за 
услуге које  подносилац захтева сам изврша-
ва 

13) Други трошкове који нису у складу са енергет-
ском санацијом. 
 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Члан 9. 
 

Директни корисници средстава за реализа-
цију енергетске санације су привредни субјекти. 

Привредни субјекти су дужни да корисницима 
испоруче материјале и опрему одговарајућег квали-
тета и изврше услуге у складу са одредбама уговора 
и у договореним роковима. 

Члан 10. 
 

Крајњи корисници бесповратних средстава 
су домаћинства и стамбене заједнице. 

 
III ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ 

 
Члан 11. 

 
Општинско веће општине Косјерић доноси Ре-

шење о образовању комисије за реализацију енер-
гетске санације (у даљем тексту Комисија). 

Јавни конкурси за суфинансирање енергетске 
санације у име Општине веће општине Косјерић 
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спроводи Комисија, коју Општинско веће општине Ко-
сјерић формира Решењем о образовању комисије. 

Решењем о образовању Комисије утврђују се: 
број чланова Комисије, основни подаци о члановима 
Комисије (име и презиме, назив радног места), 
основни задаци и друга питања од значаја за рад Ко-
мисије.  

Чланови Комисије за свој рад имају право на 
накнаду. 

Члан 12. 
Основни задаци Комисије нарочито обухвата-

ју: 
Припрема конкурсне документације за при-

вредне субјекте и домаћинства (јавни позив, образац 
пријаве, и друго ). 

Оглашавање јавних конкурса и пратеће доку-
ментације  на огласној табли и званичној интернет 
страници Општине Косјерић; 

Пријем и контрола приспелих захтева; 
Рангирање приспелих захтева и избор прија-

вљених привредних субјеката и домаћинстава; 
Објављивање прелиминарне листе изабраних 

директних корисника и крајњих корисника на огласној 
табли и званичној интернет страници општине Косје-
рић, разматрање приговора на прелиминарну листу 
изабраних привредних субјеката и домаћинстава и 
доношење. Прелиминарна ранг листа крајњих кори-
сника представља основ за теренски обилазак Коми-
сије; 

Доношење коначне листе изабраних директ-
них корисника и предлога коначне листе изабраних 
крајњих корисника којима је признато право на бес-
повратна средства; 

Израда предлога Уговора о спровођењу мера 
енергетске санације и Решења о коначној листи ди-
ректних и крајњих корисника за спровођење мера 
енергетске санације, а које се финансирају из буџета 
општине Косјерић. 

Комисија је независна у свом раду. Комисија је 
дужна да  Општинском већу достави записнике и из-
вештај о  раду. 

Теренски рад Комисије обухвата спроведе нај-
мање два најављена обиласка, и то: 

- пре радова приликом евалуације пријаве ра-
ди оцене почетног стања објекта и веродо-
стојности података из поднете пријаве, као  и 
оправданост предложених мера енергетске 
санације;  

- након спроведених радова ради утврђивања 
чињеничног стања по пријави завршетка ра-
дова.   
Приликом теренског обиласка Комисија на ли-

цу места врши преглед поднетих захтева, уз обаве-
зно присуство подносиоца захтева, сачињава се За-
писник у два примерка, при чему један примерак 
остаје подносиоцу пријаве, а други задржава Комиси-
ја.  

Записник  садржи и технички извештај о посто-
јећем стању објекта након реализованих мера. 

Комисија је дужна да приликом посете утврди 
да ли постоје индиције о незаконитим радњама или 
грубом кршењу уговорних обавеза затражи поступа-
ње у складу са одредбама уговора и законским окви-
ром. 

Комисија прати реализацију мера и врши кон-
тролу њихове реализације. Праћење реализације 
мера обухвата: 

- Обавезу директног/крајњег корисника сред-
става да обавештава Комисију о реализацији 
мера, у роковима одређеним уговором и да 
омогући Комисији да изврши увид у реле-
вантну документацију насталу у току реали-
зације активности; 

- Прикупљање информација од директног/крај-
њег корисника средстава; 

- Друге активности предвиђене уговором; 
- Припрему  извештаје о напретку и обавешта-

вање надлежних органа и јавности. 
 

Члан 13. 
Рокови за реализацију 
- рок за пријаву на Јавни позив за директне ко-

риснике средстава је најмање 15 дана; 
- евалуација пријава на Јавни позив директних 

корисника средстава и доношење прелими-
нарне ранг листе не може бити дужe од 15 
дана; 

- рок за пријаву крајњих корисника на Јавни по-
зив је најмање 21 дан; 

- евалуација пријава крајњих корисника и доно-
шење прелиминарне ранг листe крајњих ко-
рисника не може бити дужe од 15  дана; 

- доношење коначне ранг листе директних / 
крајњих корисника не може бити дуже  од 15 
дана од дана подношења последњег приго-
вора. 

 
IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 
Члан 14. 

 
Средства Буџета Општине Косјерић за суфи-

нансирању енергетске санације, породичних кућа и 
станова додељују се у складу са одредбама овог 
Правилника.  

Расподела средстава из става 1. овог члана 
обухвата расписивање јавног позива за привредне 
субјекте, прикупљање и комплетирање пријава на 
јавни позив, контролу формалне исправности и ком-
плетности пријава, испуњености услова и оцењива-
ње привредних субјеката ради утврђивање листе ди-
ректних корисника и доношење акта о избору директ-
них корисника, као и, расписивање јавног позива за 
грађане, прикупљање и комплетирање пријава, кон-
тролу формалне исправности и комплетности прија-
ва, оцењивање ради утврђивања листе крајњих ко-
рисника на основу критеријума из јавног позива, до-
ношење акта о избору крајњих корисника, реализа-
цију и извештавање. 
 
Јавни позив за директне кориснике (привредне 

субјекте) 
 

Члан 15. 
 

Одлуку о расписивању јавног позива за избор 
директних корисника доноси општинско веће општи-
не Косјерић.   
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Јавни конкурс за избор директних корисника 
спроводи Комисија.  

Пријава подразумева подношење документа-
ције у року који је утврђен јавним позивом, а подноси 
се Комисији. 

Јавни позив из става 1. овог члана се обаве-
зно објављује на интернет страници Општине, на 
огласној табли општинске управе, у локалним меди-
јима и у једном дневном листу, а најава јавног позива 
и у локалним медијима.  

 
Члан 16. 

  
 Услови за учешће привредних субјекти ко-
ји врше набавку и радове на уградњи соларних 
панела и пратеће инсталације на јавном позиву: 

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

- да над њима није покренут стечајни по-
ступак или поступак ликвидације, 

- да имају атесте за материјале и произ-
воде 

- да имају запосленог или на неки други 
начин ангажованог инжењера електро-
технике који поседује лиценцу у складу 
са законом којим се уређује изградња 
објеката, а који ће бити задужен за из-
раду извештаја за уграђену инсталаци-
ју соларних панела за производњу 
електричне енергије  

- да дају гаранцију на инвертер од мини-
мално 5 година и на соларне колекторе 
од минимално 10 године. 
 

 Услови за учешће привредних субјекти ко-
ји врше радове на унапређењу термотехничког 
система путем уградње калориметара, циркула-
ционих пумпи,  термостатских  вентила и делите-
ља топлоте на јавном позиву: 

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

- да над њима није покренут стечајни по-
ступак или поступак ликвидације, 

- да имају атесте за материјале и произ-
воде, 

 
Садржај јавног позива за директне кориснике 

(привредне субјекте) 
 

Члан 17. 
 

Јавни позив из члана 15. овог Правилника са-
држи: 

20) правни основ за расписивање јавног по-
зива,  

21) циљеве преузете из Правилника о суфи-
нансирању енергетске санације на тери-
торији јединице локалне самоуправе,  

22) намену средстава,  
23) услове за учешће на конкурсу,  
24) документацију коју подносилац мора под-

нети уз пријавни образац, 
25) испуњеност услова из јавног позива,  
26) начин и рок подношења пријаве,  
27) начин објављивања одлуке о учешћу при-

вредних субјеката у суфинансирању 
енергетске санације по јавном позиву, 

 
Пријава на јавни позив за директне кориснике 

(привредне субјекте) 
 

Члан 18. 
 

Пријава коју на јавни позив подноси привред-
ни субјект садржи пријавни образац са приложеном 
документацијом. 

Пријавни образац за привредне субјекте ко-
ји врше набавку и радове на уградњи соларних 
панела и пратеће инсталације се налази у прило-
гу јавног позива и садржи нарочито: 

5) опште податке о привредном субјекту; 
6) податке о законском заступнику; 
7) цена за комплетну кровну уградњу и опре-

му за соларну електрану капацитета 6 kW 
инсталисане снаге соларних панела, укљу-
чујући и уградњу и пратеће инсталације за 
производњу електричне енергије, уградњу 
двосмерног мерног уређаја за мерење пре-
дате и примљене електричне енергије, це-
ну израде техничке документације која об-
ухвата предмер и предрачун, као и изве-
штаја о уградњи соларних панела и уград-
њи мерног места који је у складу са зако-
ном неопходан приликом прикључења на 
дистрибутивни систем. Цену дати по наве-
деним ставкама а потребну опрему пред-
видети по Правилима о раду дистрибутив-
ног система ОДС-а; 

8) изјаву да ће унети у уговор са грађанима 
спецификацију радова и обавезу израде 
извештаје  о уградњи соларних панела и 
пратеће инсталације за производњу елек-
тричне енергије и уградње,  
 

 Пријавни образац привредних субјекти ко-
ји врше радове на унапређењу термотехничког 
система путем уградње калориметара, циркула-
ционих пумпи,  термостатских вентила и делите-
ља топлоте се налази у прилогу јавног позива и 
садржи нарочито: 

1) опште податке о привредном субјекту; 
2) податке о законском заступнику; 
3) профил привредног субјекта; 
4) ценовни преглед роба и услуга; 

 
Критеријуми за рангирање директних корисника 

(привредних субјеката) 
 

Члан 19. 
 

Критеријуми за рангирање директних кори-
сника који врше набавку и радове на уградњи со-
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ларних панела и пратеће инсталације обухватају 
следеће: 

4) цену из члана 18. став 2. тачка 3). 
5) рок важења цена за меру коју конкуришу; 
6) рок важења гаранције на инвертер и со-

ларне панеле 
7) други критеријуми ближе дефинисани јав-

ним позивом. 
 

 Критеријуми за рангирање директних ко-
рисника који врше набавку и радове на унапређе-
њу термотехничког система путем уградње кало-
риметара, циркулационих пумпи, термотатских 
вентила и делитеља топлоте обухватају следеће: 

1) цене кључних добара  заједно са уград-
њом за меру за коју конкуришу; 

2) рок важења цена за меру коју конкуришу; 
3) други критеријуми ближе дефинисани јав-

ним позивом. 
 
 Јавним позивом се одређује максимални број 

бодова по сваком од критеријума и број бодова по 
поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефиниса-
ни у оквиру појединих критеријума. 

Укупан максимални број бодова по свим кри-
теријумима и поткритеријумима примењеним на поје-
дини Програм не може прећи 100. 

 
Оцењивање, утврђивање листе изабраних 

директних корисника и уговарање 
 

Члан 20. 
 

Оцењивање и рангирање приспелих пријава 
привредних субјеката врши се применом критеријума 
из члана 19. овог Правилника.  

Комисија разматра пријаве и у складу са усло-
вима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу 
директних корисника. 

Прелиминарну листу директних корисника Ко-
мисија објављује на огласној табли Општине и зва-
ничној интернет страници Општине. 

Учесници Јавног позива имају право увида у 
поднете пријаве и приложену документацију по утвр-
ђивању прелиминарне листе директних корисника, у 
року од три дана од дана објављивања листе. 

На прелиминарну листу директних корисника 
учесници конкурса имају право приговора Комисији у 
року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Комисија је дужна да размотри поднете приго-
воре на прелиминарну листу директних корисника 
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 запи-
сник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору 
директних корисника у спровођењу мера енергетске 
санације и исте доставља Општинском већу на усва-
јање. 

Општинско веће општине Косјерић доноси Од-
луку о избору директних корисника у спровођењу ме-
ра енергетске санације.  
 Одлука Општинског већа општине Косјерић о избору 
директних корисника у спровођењу мера енергетске 

санације објављује се на огласној табли Општинске 
управе и званичној интернет страници Општине Ко-
сјерић. 

Уговор о у спровођењу мера енергетске сана-
ције потписује се након доношења Решења о конач-
ној листи крајњих корисника за спровођење мера 
енергетске санације. 

Уколико се на јавни позив за директне кори-
снике за одређену меру/мере енергетске ефикасно-
сти не пријави ни један или недовољно привредних 
субјеката, та мера/мере се неће налазити у јавном 
позиву за домаћинства. 

 
Јавни позив за доделу бесповратних средстава 

грађанима (домаћинствима) 
 

Члан 21. 
 

Одлуку о расписивању јавног позива за доде-
лу бесповратних средстава грађанима за енергетску 
санацију породичних кућа и станова доноси Општин-
ско веће општине Косјерић. 

 
Јавни позив за доделу бесповратних средста-

ва грађанима спроводи Комисија.  
 
Грађани - учесници конкурса подносе пријаву 

Комисији. Пријава подразумева подношење конкурс-
не документације у року који је утврђен јавним пози-
вом. 

 
Јавни позив из става 1. овог члана сеобавезн-

ообјављујенаогласнојтаблиОпштинскеуправе и зва-
ничној интернет страници Општине, а најава јавног 
позива и у свим локалним медијима.  

Конкурсна документација садржи: 
3) јавни позив 
4) пријавни образац са листом потребних 

докумената 
 

Члан 22. 
 

  Право учешћа на конкурсу имају грађани који 
испуњавају следеће услове: 

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

онда да подносилац пријаве има прија-
ву боравка на адреси објекта за који 
подноси пријаву, и тада је потребно уз 
пријаву поднети писану сагласност 
власника објекта 

2) да је објекат настањен и уз пријаву приложи-
ти копију рачуна за електричну енергију где 
се види да је потрошња електричне енергије  
у објекту  у претходном месецу минимално 
30 kwh.  

3) да је објекат за који се конкурише легалан, 
озакоњен, да је предметни објекат у поступ-
ку легализације и/или да поседује грађевин-
ску дозволу 

4) да су измирене обавезе по основу локалних 
јавних прихода.  



Број 13/22                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                   7. јун  2022. године 

 29

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

6) и други услови у складу са јавним позивом за 
домаћинства 

 
Садржај Јавног позива заграђане (домаћинства) 

 
Члан 23. 

 
Јавни позив из члана 21. овог Правилника са-

држи: 
22) правни основ за расписивање јавног по-

зива,  
23) циљеве преузете из Правилника о суфи-

нансирању енергетске санације на тери-
торији јединице локалне самоуправе,  

24) финансијски оквир,  
25) намену средстава,  
26) услове за учешће на конкурсу,  
27) листу директних корисника преко којих се 

реализују радови на енергетској санацији, 
28) документацију коју подносилац мора под-

нети уз пријавни образац, 
29) начин на који општина Косјерић пружа до-

датне информације и помоћ подносиоцу 
пријаве у припреми и подношењу прија-
ве, 

30) начин и рок подношења пријаве,  
31) поступак одобравања средстава, 
32) начин објављивања одлуке о остварива-

њу права на бесповратна средства грађа-
нима за спровођење енергетске санације 
по јавном позиву. 

 
 
 

Пријава на јавни позив за крајње кориснике (гра-
ђане) 

 
Члан 24. 

 
Документацијa коју доставља грађанин подносилац 
пријаве при подношењу пријаве:  

7) потписан и попуњен Пријавни образац за 
суфинасирање мера енергетске ефика-
сности (Прилог 1)  са попуњеним подаци-
ма о мери за коју се конкурише и о стању 
грађевинских(фасадних) елемената и 
грејног система објекта; 

8) фотокопије личних карата или очитане 
личне карте за сва физичка лица која жи-
ве на адреси породичне куће за коју се 

подноси пријава. За малолетне лица до-
ставити фотокопије здравствених књижи-
ца; 

9) фотокопију рачуна за утрошену електрич-
ну енергију за стамбени објекат за који се 
конкурише за последњи месец, ради до-
каза да се  живи у пријављеном стамбе-
ном објекту о (препоручује се да мини-
мална потрошња не може бити мања од 
30 kWh месечно); 

10) предмер и предрачун/ профактура за 
опрему са уградњом издата од привред-
ног субјекта са листе директних корисни-
ка (привредних субјеката)  (Прилог 2) коју 
је објавила Општина; 

11) потписана изјава о сагласности да орган 
за потребе поступка може извршити увид, 
прибавити и обрадити податке о чињени-
цама о којима се води службена евиден-
ција, а који су неопходни у поступку одлу-
чивања.(Прилог 3) 

12) и друга документа у складу са Јавним по-
зивом. 

 
Општина ће обезбедити прибављање инфор-

мације по службеној дужности за извод из листа не-
покретности и потврда Локалне пореске администра-
ције да су измирене обавезе по основу локалних јав-
них прихода . (обезбеђује општина), 

 
Члан 25. 

 
Право учешћа на јавном позиву немају:  
‐ власници посебних делова стамбено-послов-

ног објеката који не служе за становање 
‐ власници стамбених објеката који су у прет-

ходне две године после достављања Реше-
ња о додели бесповратних средстава за 
сличне активности одустали од спровођења 
активности.  

 
Критеријуми за избор пројеката грађана  (дома-

ћинства) 
 

Члан 26. 
 

Поступак за оцењивање пристиглих пријава и 
избор корисника средстава врши ће се на основу ли-
сте приоритета састављене бодовањем према крите-
ријумима. 

 
 
 

 
Критеријуми за избор пројеката грађана  које обухватају мере енергетске ефикасности из члана 6. 

став 1. тачка 1) 
 

Набавка и уградња соларних панела, инвертора и пратеће инсталације за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе и израда неопходне техничке документације и 
извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за произ-
водњу електричне енергије који је у складу са законом неопходан приликом прикључења 



Број 13/22                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                   7. јун  2022. године 

 30

на дистрибутивни систем(породичне куће) 

Постојеће стање спољних зидова  Број бодова 
максимално 

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 25 

 

Постојећи начин грејања на:   
Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут   5 

Електрична енергија  10 

Дрво  15 

Природни гас/пелет  25 

  
 

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   25 

К фактор заузетости површине за породичне куће 
К<15  20 

15≤К<17,5 19,5 

17,5≤К<20  19 

20≤К<22,5  18,5 

22,5≤К<25 18 

25≤К≤27,5  17,5 

27,5≤К≤30 17 

К>30 16 

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 

 
Критеријуми за избор пројеката грађана које обухватају мере енергетске ефикасности из члана 6. 

став 1. тачка 2) 
 

Унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система 
ефикаснијим системом путем: 

‐ уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи; 
‐ опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате 

количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) 
 

Постојећи начин грејања на* 
Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  50 
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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 станове 
К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта 
(из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 
Број бодова 

К<10  5 

10≤К<12,5 4,5 

12,5≤К<15  4 

15≤К<17,5  3,5 

17,5≤К<20 3 

20≤К≤22,5  2,5 

22,5≤К≤25 2 

К>25 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 дефиниса-
ни у оквиру појединих критеријума. 

Укупан максимални број бодова по свим кри-
теријумима и поткритеријумима примењеним на поје-
дини 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.   

 
Оцењивање, утврђивање листе и избор грађана 

 
Члан 27. 

 
Оцењивање и рангирање пројеката домаћин-

става врши се применом критеријума из члана 26.  
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Комисија разматра пријаве и у складу са усло-
вима  из члана 26., утврђује прелиминарну ранг ли-
сту крајњих корисника за сваку меру енергетске ефи-
касности из јавног позива на основу бодовања према 
критеријумима из члана 26. овог правилника. 

Листу из става 2. овог члана Комисија обја-
вљује на огласној табли Града/Општине и званичној 
интернет страници града/Општине. 

Подносиоци пријава имају право увида у под-
нете пријаве и приложену документацију по утврђи-
вању листе из става 2. овог члана у року од три дана 
од дана објављивања листе у складу са ставом 3. 
овог члана. 

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

Комисија је дужна да размотри поднете приго-
воре на листу из става 2. овог члана 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 члана Коми-
сија 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 оби-
ласка из става 7. овог члана утврдила да је подноси-
лац пријаве дао неистините податке у пријави Коми-
сија га елиминише из ревидиране прелиминарне ли-
сте и уместо њега спроводи теренски обилазак првог 
следећег на листи код кога није вршен теренски оби-
лазак.  

Приликом теренског обиласка уз обавезно 
присуство подносиоца захтева комисија сачињава 
записник у два примерка, при чему један остаје под-
носиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У запи-
снику Комисија потврђује да ли су мере наведене у 
предмеру и предрачуну који је грађанин поднео при-
ликом пријаве на јавни позив прихватљиве. 

На основу записника из става 9. овог члана ко-
мисија сачињава коначну листу крајњих корисника. 

Листу из става 10. овог члана Комисија обја-
вљује на огласној табли Општине и званичној интер-
нет страници Општине. 

На листу из става 10. овог члана  подносиоци 
пријава код којих је извршен теренски обилазак, има-
ју право приговора Комисији у року од осам дана од 
дана објављивања коначне листе крајњих корисника. 
Приговор се подноси на писарницу ЈЛС. 

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

Општинско веће општине Косјерић доноси Од-
луку о додели бесповратних средстава крајњим ко-
рисницима за спровођење мера енергетске санације, 
на основу чега се закључују уговори. 

Након закључења уговора, а пре почетка изво-
ђења радова, крајњи корисник је дужан да пријави 
радове Општинској управи Општине Косјерић, оде-

љењу за Урбанизам, изградњу и инспекцијске посло-
ве. 

 
 

Члан 28. 
 

Уколико Општина током трајања Конкурса не 
прими довољан број важећих пријава за неку од ме-
ра предвиђених Конкурсом, Комисија ће повећати 
број корисника средстава за другу меру зависно од 
броја пристиглих пријава. 
 Уколико се не утроше планирана средства за 
неку од меру, средства ће се доделити следећем ко-
риснику који испуњава услове према листи корисни-
ка за другу меру. 

 
Исплата средстава 

 
Члан 29. 

 
Општина ће вршити пренос средстава искљу-

чиво директним корисницима не крајњим корисници-
ма, након што појединачни крајњи корисник изврши 
уплату директном кориснику целокупну  своју обаве-
зу и након завршетка реализације мере.  

Услов да се пренесу средства директном кори-
снику је потврда Комисије да су радови изведени ка-
ко је предвиђено предмером и предрачуном који је 
грађанин предао када се пријавио за меру као и у 
складу са записником Комисије приликом првог изла-
ска. 

Услови да општина пренесе средства субвен-
ције привредном субјекту (извођачу радова) су: 

1) Потврда Комисије да су радови изведени 
како је предвиђено предмером и предра-
чуном који је грађанин предао када се 
пријавио на јавни позив.  

2) Да је грађанин потписао уговор о потпу-
ном снабдевању са нето мерењем са 
ЕПС снабдевањем.  

3) ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи 
купца-произвођача на дистрибутивни си-
стем  и упише га у регистар купца-произ-
вођача. 

Крајњи Корисник мора имати уредну докумен-
тацију (рачуне и атесте) које ће доставити надлежној 
комисији. 

Корисник средстава ће вршити пренос сред-
става изабраним привредним субјектима у складу са 
закљученим уговором. Крајњи корисник ће сам сно-
сити трошкове изведених радова који буду већи од 
износа субвенције наведене у члану 6. овог правил-
ника (максималног износа учешћа ЈЛС). 

Контролу извршења уговорених обавеза извр-
шиће надлежни органи који су задужени за урбани-
зам односно заштиту животне средине, у сарадњи са 
Комисијом. 

Уколико Корисник средстава није средства на-
менски утрошио, или радови нису изведени у складу 
са предмером и предрачуном који је крајњи корисник 
поднео приликом пријаве, ЈЛС неће уплатити сред-
ства додељена јавним позивом. 

Уколико из неког разлога крајњи корисник не 
може да реализује набавку од одабраног директног 
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корисника, има право да изврши набавку од другог 
директног корисника са листе и да о томе, пре реали-
зације набавке, обавести Комисију и достави јој нову 
профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити 
већи од одобреног. 
 
VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНА-

ЦИЈЕ 
 

Извештавање 
 

Члан 30. 
 

Комисија припрема Завршни извештај о спро-
веденим енергетским санацијама и подноси га Оп-
штинском већу.  

Јавност се информише о реализацији енергет-
ских санација преко локалних медија и интернет 
странице Општине. 

Завршни извештај о спроведеним енергетским 
санацијама, који посебно садржи информације о 
спроведеним активностима и утрошеним финансиј-
ским средствима, уочене недостатке у имплемента-
цији активности и њихове узроке, податке о уштеди 
енергије и смањењу емисије гасова са ефектом ста-
клене баште, подноси се Општинском већу  и обја-
вљује на интернет страници.   

Директни корисници средстава који изводе ра-
дове на енергетској санацији дужни су да Комисији, у 
сваком моменту, омогуће контролу реализације ак-
тивности и увид у сву потребну документацију. 

 
Објављивање 

 
Члан 31. 

 
Подаци и акти Комисије објављују на  званич-

ној интернет страници Општине Косјерић, морају се 
објавити и на огласној табли Општине. 

 
Чување документације 

 
Члан 32. 

 
Општинска управе општине Косјерић има 

обавезу да чува комплетну документацију насталу у 
поступку суфинансирања енергетске санације у скла-
ду са важећим прописима. 

 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 33. 

 
Овај Правилник ступа на снагу даном доноше-

ња и биће објављен у „Службеном листу Општине 
Косјерић. 
 

Образложење 
 

Чланом 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС, број 129/2007. 
..47/2018) између осталог је прописано да се град/оп-
штина преко својих органа, у складу са законом, ста-
ра о заштити животне средине. 

Чланом 69. Закона о енергетској ефикасности 
и рационалној употреби енергије  („Сл. гласник РС“, 
број 40/21) између осталог је прописано да се сред-
ства за финансирање или суфинансирање послова у 
области ефикасног коришћења енергије, који се од-
носе на израду пројеката, програма и реализацију ак-
тивности, обезбеђују из буџета Републике Србије, 
као и буџета јединице локалне самоуправе. 

Чланом 70. Закона о енергетској ефикасности 
и рационалној употреби енергије   прописано је да 
надлежни орган јединице локалне самоуправе сво-
јим актом може утврдити посебне финансијске и дру-
ге подстицаје, оснивање буџетских фондова као и ко-
ришћење средстава из постојећих сопствених фон-
дова за реализацију пројеката и других активности за 
ефикасно коришћење енергије на својој територији, у 
складу са законом и прописима који регулишу рад 
ових органа. О својим активностима у смислу става 
1. овог члана, надлежни орган јединице локалне са-
моуправе дужан је да обавести Министарство. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА с.р. 

Жарко Ђокић 

Број: 400-011/2022 
Датум:07. 06. 2022. године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Општинско веће општине Косјерић, на основу, члана 
15. Став 1. Правилника о суфинансирању мера енер-
гетске санације породичних кућа и станова које се 
односе на унапређење термичког омотача, термотех-
ничких инсталација и уградње соларних колектора за 
централну припрему потрошне топле воде по јавном 
позиву Управе за подстицање и унапређење енергет-
ске ефикасности ЈП1/22 (број: 400-011/2022 од 
07.06.2022. године)  и члана 70. Статута општине Ко-
сјерић („Службени лист општине Косјерић“ број 3/19) 
доноси 

ОДЛУКУ 
о расписивању јавног конкурса за учешће при-

вредних субјеката у спровођењу мера енергетске 
санације породичних кућа и станова на територи-

ји општине Косјерић 
 
 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 
ОПШТИНА 
КОСЈЕРИЋ 
ОПШТИНСКО 
ВЕЋЕ 

 
Олге Грбић 10 

31260 Косјерић 
 +381 (0) 31 78 14 60  

e-mail: 
skupstina@kosjeric.rs 
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Члан 1. 
 

 Општина Косјерић је, ради пружања финан-
сијске подршке унапређењу енергетске ефикасности 
породичних кућа и станова на територији општине 
Косјерић за 2022. годину, у буџету општине Косјерић 
за 2022. годину обезбедила финансијска средства у 
износу од 2.500.000,00 динара. 
 Додатна средства у висини од 2.500.000,00 
динара обезбеђена су из средстава Министарства 
Рударства и енергетике аплицирањем на Јавни по-
зив за доделу средстава за финансирање програма 
енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова који спроводе јединице локалне само-
управе – ЈП 1/22 расписан од стране Министарства 
рударства и енергетике. 
 Укупна средства за пружања финансијске по-
дршке унапређењу енергетске ефикасности породич-
них кућа и станова на територији општине Косјерић 
за 2022. годину износе 5.000.000,00 динара. 

Члан 2. 
 

 Средства предвиђена чланом 1. ове Одлуке 
расподељују се за суфинансирање мера: 
1)заменa спољних прозора и врата и других транспа-
рентних елемената термичког омотача са одговарају-
ћим термичким својствима према негрејаним просто-
ријама, за породичне куће и станове. 
2) постављање и набавка материјала за  термичку 
изолацију зидова, таваница изнад отворених прола-
за, зидова, подова на тлу и осталих делова термич-
ког омотача према негрејаном простору за породич-
не куће. 
3) постављање и набавка материјала за  термичку 
изолацију испод кровног покривача за породичне ку-
ће 
4) набавка и  инсталација котлова  биомасу (дрвни 
пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена 
постојећег грејача простора (котао или пећ) ефика-
снијим, за породичне куће и станове. 
5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, 
грејних тела-радијатора и пратећег прибора за поро-
дичне куће и станове 
6) набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће ин-
сталације грејног система(грејач простора или ком-
биновани грејач) за породичне куће 
7) набавка и уградње соларних колектора у инстала-
цију за централну припрему потрошне топле воде за 
грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће 
инсталације грејног система за породичне куће. Мак-
симално учешће Општине Косјерић по свакој поједи-
начној мери јасно је дефинисано Правилником о су-
финансирању мера енергетске санације породичних 
кућа и станова које се односе на унапређење тер-
мичког омотача, термотехничких инсталација и 
уградње соларних колектора за централну припрему 
потрошне топле воде. Преостали износ трошкова 
сноси корисник средстава. 
  

Члан 3. 
 

 За расподелу средстава предвиђених у члану 
1. и 2. ове Одлуке, расписује се Конкурс. 

 Конкурс ће бити објављен на интернет стра-
ници Општине, у локалним медијима и у једном 
дневном листу, а најава јавног позива и у локалним 
медијима.  

Текст јавног конкурса, обрасци и пратећа до-
кументација која је саставни део јавног конкурса би-
ће доступни на интернет страници  општине Косјерић 
и на пулту Информације у Јединственом управном 
месту (приземље зграде Општинске управе) 
 

Члан 4. 
 Конкурсни поступак, прикупљање, избор и 
оцену пристиглих пријава по конкурсу врши Комисија 
за преглед и оцену поднетих пријава на јавне позиве 
за суфинансирање мера енергетске санације поро-
дичних кућа и станова на територији општине Косје-
рић у 2022. години. 
 Комисију из претходног става овог члана 
образује посебним решењем Општинско веће општи-
не Косјерић. 
 

Члан 5. 
 Конкурс садржи: 

1. ближе одређење предмета јавног конкурса; 
2. који субјекти имају право подношења захте-

ва; 
3. услове и критеријуме за доделу средстава; 
4. ближе информације о документацији која се 

прилаже уз захтев; 
5. поступак избора и оцене пријава; 
6. податке о месту и року за подношење прија-

ва; 
7. ближе информације о поступку потписивању 

уговора; 
8. поступак реализације 

 
Члан 6. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 
Одлуку објавити у „Службеном листу општи-

не Косјерић“. 
 
Број: 400-54/2022 
Датум: 07. 06. 2022. године 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА с.р. 
          

Жарко Ђокић 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу Одлуке општинског већа о расписивању 
Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у 
спровођењу мера енергетске санације у домаћин-
ствима број 400-54/2022 од 07.06.2022. године и Пра-
вилника о суфинансирању мера енергетске санације 
породичних кућа и станова, општинско Веће општине 
Косјерић, дана 07.06.2022. године расписује, 
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Јавни конкурс 
за учешће привредних субјеката у спровођењу 
мера енергетске санације породичних кућа и ста-

нова на територији општине Косјерић 
 
У оквиру реализације Програма енергетске санације 
породичних кућа и станова општине Косјерић за 
2022. Годину а у циљу финансијске подршке дома-
ћинствима у процесу енергетске санације породич-
них кућа и станова за 2022. годину (у даљем тексту 
Програм), а у складу са чланом 15. Правилника о су-
финансирању мера енергетске санације, расписује 
се Јавни конкурс ради избора привредних субјеката 
који се баве производњом, услугама и радовима на 
енергетској санацији стамбених објеката. Мере енер-
гетске санације у домаћинствима предвиђене Про-
грамом, спроводе се кроз сарадњу са привредним 
субјектима који се баве производњом, услугама и ра-
довима на енергетској санацији стамбених објеката, 
а крајњи корисници бесповратних средстава су до-
маћинства на територији општине Косјерић. Дома-
ћинства која остваре право на суфинансирање 
могу набавити добра или услуге искључиво од 
привредних субјеката изабраних путем овог јав-
ног конкурса. 
  
Циљ спровођења мера енергетске санације је уна-
пређење енергетске ефикасности и повећано кори-
шћење обновљивих извора енергије у домаћинстви-
ма на територији општине Косјерић. 
 

I ПРЕДМЕТ 
 

Предмет Јавног конкурса је спровођење сле-
дећих мера енергетске ефикасности: 
 

1) заменa спољних прозора и врата и 
других транспарентних елемената тер-
мичког омотача са одговарајућим тер-
мичким својствима према негрејаним 
просторијама за породичне куће и ста-
нове 
Ова мера обухвата и пратећу oпрему за 
прозоре/врата, као што су окапнице, про-
зорске даске, ролетне, капци и др, као и 
пратеће грађевинске радове на демонта-
жи и правилној монтажи прозора/врата, 
као што је демонтажа старих прозо-
ра/врата и одвоз на депонију, правилна 
монтажа прозора, обрада око 
прозорa/врата гипс-картон плочама, гле-
товање, обрада ивица и кречење око 
прозора/врата са унутрашње стране зи-
да  

 
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 покри-
вача и таваница за породичне куће. 
 

3) постављање и набавка материјала 
за  термичку изолацију испод кровног 
покривача за породичне куће 
Ова мера може обухватити, у случају да 
је оштећен кровни покривач и хидроизо-
лациони кровни систем, грађевинске ра-
дове на замени хидроизолације и других 
слојева кровног покривача, као и лимар-
ске радове, али не и радове на замени 
конструктивних елемената крова  

 
4) набавка и инсталација котлова на 
биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), 
грејачa простора, или замена постоје-
ћег грејача простора (котао или пећ) 
ефикаснијим, за породичне куће и ста-
нове 
 
5) замена постојеће или уградња нове 
цевне мреже, грејних тела-радијатора 
и пратећег прибора за породичне куће 
и станове 
 
6) набавка и уградња топлотних пумпи 
и пратеће инсталације грејног система 
(грејач простора или комбиновани гре-
јач) за породичне куће. 
 
7) набавка и уградња соларних колек-
тора у инсталацију за централну при-
прему потрошне топле воде за грејање 
санитарне потрошне топле воде и пра-
теће инсталације грејног система за 
породичне куће. 

  
 

 Критеријуми енергетске ефикасности морају да 
задовоље следеће минималне услове:  

4) 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 

5) Спољни зид на породичним кућама/стамбе-
ним зградама следећих карактеристика: 
- минимална дебљина за термичку изолацију 

износи 10 cm, осим уколико нема техничких могућно-
сти да се постави та дебљина изолације.  

6) Минимални степен корисности котла (грејача 
простора) на  биомасу (дрвни пелет, брикет, 
сечка) износи 85%; 

7) Минимални степен корисности котла (грејача 
простора) на  природни гас износи 90%; 

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ 
 

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

- да су уписани у регистар АПР-а, а ре-
гистровани су као привредна друштва 
и предузетници најмање  шест месеци 
од дана подношења пријаве, 
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- да над њима није покренут стечајни по-
ступак или поступак ликвидације, 

- да имају атесте за материјале и произ-
воде. 

 
 
III ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛО-

ЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ 
 

Пријава коју на јавни позив подноси привред-
ни субјект садржи пријавни образац са приложеном 
документацијом. 

Пријавни образац се налази у прилогу јавног 
позива и садржи нарочито: 

9) опште податке о привредном субјекту; 
10) податке о законском заступнику; 
11) профил привредног субјекта; 
12) ценовни преглед роба и услуга; 

 
 
За предузетнике је потребно да изјаву достави лице 
које је регистровало обављање делатности као пред-
узетник. За задруге потребно је доставити изјаву ди-
ректора. Ова изјава мора бити дата након датума об-
јављивања јавног конкурса.  
 
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 подноси-
оца захтева потребно је да сви доставе наведену из-
јаву која не мора бити оверена код нотара.  
 
У случају да је оснивач привредног субјекта страно 
физичко лице потребно је да сви законски заступни-
ци привредног субјекта подносиоца захтева доставе 
наведену изјаву која не мора бити оверена код нота-
ра. 
 

IV ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ 
КОНКУРС 

 
Конкурсна документација за Јавни конкурс може се 
преузети на интернет страници или лично у просто-
ријама Јединственог управног места ( у приземљу 
зграде општинске управе) и садржи: 
− Комплетан текст Јавног конкурса, 
− Прилог 1 - Пријавни образац, 
− Прилог 2 –Изјава подносиоца пријаве број 1., 
− Прилог 3 – Изјава подносиоца пријаве број 2., 
− Прилог 4 - Критеријуми за оцену Пријаве. 
 
V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕ-

КАТА 
Критеријуми за рангирање директних корисни-

ка обухватају следеће: 
8) цене кључних добара  заједно са уград-

њом за меру за коју конкуришу; 
9) рок важења цена за меру коју конкуришу; 
У Прилогу 4 Јавног позива детаљно је дефи-

нисан начин бодовања по наведеним критеријуми за 
избор привредних субјеката. 

Јавним позивом се одређује максимални број 
бодова по сваком од критеријума и број бодова по 

поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефиниса-
ни у оквиру појединих критеријума. 

Укупан максимални број бодова по свим кри-
теријумима и поткритеријумима примењеним на поје-
дини Програм не може прећи 100. 
 

 
VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

 
 Подносиоци пријаву за учешће на јавном кон-
курсу попуњавају на српском језику, ћириличним пи-
смом. 
 
 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 конкурс за 
учешће привредних субјеката у спровођењу мера 
енергетске санације у домаћинствима– не отвара-
ти“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини ко-
верте.  
 
 Комплетна конкурсна документација се до-
ставља у затвореној коверти. 
 
 Пријаве доставити поштом на адресу Општи-
на Косјерић, Олге Грбић 10, 31260 Косјерић - Комиси-
ја за реализацију и надзор над извршавањем  мера 
енергетске транзиције или лично у просторијама Је-
динственог управног места у приземљу зграде оп-
штинске управе. 
 
 Благовременом доставом сматра се препору-
чена 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 
(нпр. факсом или електронском поштом) неће бити 
узете у разматрање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. 
 
 Рок за подношење пријава је 21 дана од дана 
објављивања закључно са 29. 06. 2022. године. 
 За све додатне информације и обавештења у 
вези Јавног конкурса можете се обратити на  на кон-
такт телефон 060-82-56-263 електронску адресу: е-
mail. 
 Сва питања и одговори биће објављени на 
интернет страници општине линк: www.kosjeric.rs. 
 

VII ОДБАЦИВАЊЕ ПРИЈАВЕ 
 

Непотпуна, неуредна и неблаговремена пријава биће 
одбачена решењем.  
 
VIII ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О 

ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 
 

 Оцењивање и рангирање приспелих пријава 
привредних субјеката врши се применом критеријума 
из одељкаV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕД-
НИХ СУБЈЕКАТА и Правилника о суфинансирању 
мера енергетске санације стамбених објеката општ-
инe Косјерић.  
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 Комисија разматра пријаве и у складу са 
условима Јавног позива, утврђује прелиминарну ли-
сту директних корисника. 
  
 Прелиминарну листу директних корисника Ко-
мисија објављује на огласној табли Општине Косје-
рић и званичној интернет страници Општине Косје-
рић. 
  
 Учесници Јавног позива имају право увида у 
поднете пријаве и приложену документацију по утвр-
ђивању прелиминарне листе директних корисника, у 
року од три дана од дана објављивања листе. 
 
 На прелиминарну листу директних корисника 
учесници конкурса имају право приговора Комисији у 
року од осам дана од дана њеног објављивања. 
 
 Комисија је дужна да размотри поднете при-
говоре на прелиминарну листу директних корисника 
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 запи-
сник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору 
директних корисника у спровођењу мера енергетске 
санације и исте доставља општинском већу на усва-
јање. 
 

Општинско веће општине Косјерић доноси Од-
луку о избору директних корисника у спровођењу ме-
ра енергетске санације.  
 Одлука Општинског већа општине Косјерић о избору 
директних корисника у спровођењу мера енергетске 
санације објављује се на огласној табли Општинске 
управе и званичној интернет страници Општине Ко-
сјерић. 
 

X. ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
 

 Општина ће закључити технички споразум о 
спровођењу мера енергетске санације са привред-
ним субјектима који буду изабрани. Предмет спора-
зума ће бити обавезе обеју страна у Јавном конкур-
су. 
 
 Након потписивања Уговора о сарадњи са 
привредним субјектима, Општина спроводи поступак 
одабира крајњих корисника (домаћинстава). Обавеза 
је да крајњи корисник приликом пријаве предме-
ре/предрачуне узме само од директних корисника ко-
ји су одабрани у претходној фази. 
 
 Након избора појединачних пројеката грађана 
и утврђивања коначног броја корисника по привред-
ном субјекту, потписују се тројни уговори између оп-
штине Косјерић, директног корисника и крајњег кори-
сника о реализацији мера енергетске санације. 
  
 Општина ће вршити пренос средстава искљу-
чиво директним корисницима не крајњим корисници-
ма, након што појединачни крајњи корисник изврши 

уплату директном кориснику целокупну  своју обаве-
зу и након завршетка реализације мере.  
  
 Услов да се пренесу средства директном ко-
риснику је потврда Комисије да су радови изведени 
како је предвиђено предмером и предрачуном који је 
грађанин предао када се пријавио за меру као и у 
складу са записником Комисије о обављеном изласку 
на терен, а након извршених радова. 
 
 Општина ће вршити пренос средстава иза-
браним привредним субјектима у складу са закључе-
ним уговором.  
 Контролу извршења уговорених обавеза из-
вршиће надлежни органи који су задужени за урбани-
зам односно заштиту животне средине, у сарадњи са 
Комисијом. 
  
 Привредни субјекти су дужни да Комисији за 
праћење реализације мера енергетске санације (у 
даљем тексту Комисија), у сваком моменту, омогуће 
контролу реализације активности и увид у сву по-
требну документацију. 
 
 Контролу извршења уговорених обавеза из-
вршиће Комисија. 
 
 Привредни субјекти до децембра 2022. годи-
не достављају општинској управи захтев за исплату 
средстава за суфинансирање мера енергетске сана-
ције по основу обављених радова или извршених 
услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог ра-
чуна за извршене радове и услуге. 
 
 Пренос средстава врши се у складу са пропи-
сима којима се уређује пренос средстава, а након 
што: 

1. Комисија провери да ли су активности ствар-
но реализоване, и то констатује записником; 

2. крајњи корисник директном кориснику испла-
ти испоручена добра/извршене услуге у изно-
су умањеном за одобрена бесповратна сред-
ства; 

3. директни корисник достави захтев за исплату 
средстава. 

4. директни корисник достави потврду да је крај-
њем кориснику предао све потребне атесте и 
сву пратећу документацију (гаранција). 

 
 На основу захтева за исплату и записника оп-
штинска управа врши исплату из буџета.   
 
  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА с.р.           
Жарко Ђокић 

                                                                                                    
Број 400-54/2022 
Општина Косјерић, 07.06.2022. године  
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ПРИЛОГ 1 

  

Број пријаве 
(попуњава јединица локалне самоуправе) 
 
 

  
Спровођење мера енергетске санације у домаћинствима 

у 2022. години 
 
 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР 
 
 

Назив привредног субјекта 

 
 
 
 

  
ПРИЈАВА 

на јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинстви-
ма 

 
 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   

Место  

Јединица локалне самоуправе  6. Седиште  

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 
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17. Година оснивања   

18. Назив и шифра делатности  
 

19. 
Према подацима из финансијског 
извештаја за 2021. годину привредни 
субјект је разврстан у: 

 
 микро  

 
 мало 

 
 средње 

 
 остало 

 

21. Опис делатности  

 
 

4. ВРСТЕ МЕРА ЗА КОЈЕ СЕ НУДИ УСЛУГА (Испред појединачне мере за коју се конкурише уписати Х. 
Могуће је конкурисати за више мера) 

 

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

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

 Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покри-
вача за породичне куће 

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

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

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

 
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 

 
5. 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 
 

Назив мере  Рок важења цена 

  

  

 
6. 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 
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Назив производа и услуга наведених у Прилогу 4 за 

меру за коју конкурише привредни субјекат 
Цена производа и услуга 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОГ 2 
 

ИЗЈАВА 
 
 
Ја, 
_____________________________________________
, број ЛК __________________ 
 (име и презиме)    (број личне карте) 
 
законски заступник привредног субјекта 
__________________________________________, 
                                                                                           
(назив привредног субјекта) 
матични број: _____________, изјављујем да прихва-
там све услове наведене у Јавном конкурсу за уче-
шће привредних субјеката у спровођењу мера енер-
гетске санације у домаћинствима на територији гра-
да Косјерића. 
 
Такође изјављујем, под пуном материјалном и кри-
вичном одговорношћу, да: 

• су сви дати наводи у пријави и пратећој до-
кументацији истинити, потпуни и одговарају 
стварном стању, 

• привредном субјекту није изречена ни трај-
на, ни привремена правоснажна мера за-
бране обављања делатности у последње 
две године и 

• власници/оснивачи и законски заступници 
нису правноснажно осуђивани за кривична 
дела против привреде, кривична дела про-
тив животне средине, кривично дело при-
мања или давања мита, кривична дела про-
тив права по основу рада, кривичних дела 
као чланови организоване криминалне гру-
пе, кривично дело преваре и друга кривич-
на дела која се гоне по службеној дужности, 
као и да се против њих не води истрага ни-
ти кривични поступак. 

 

 
У ____________,  
 
Датум ____________    
 Потпис законског заступника 
 
 

 
 

ПРИЛОГ 3 
ОБРАЗАЦ 1 

 
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 вр-
ши увид, прибавља и обрађује податке о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричи-
то изјави да ће те податке прибавити сама. Ако 
странка у року не поднесе податке неопходне за од-
лучивање органа, захтев за покретање поступка ће 
се сматрати неуредним. 

 
Поступак покрећем код општине Косјерић -  Пријава 
за Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у 
спровођењу мера енергетске санације у домаћин-
ствима које се финансирају из буџета општине Косје-
рић за 2022. 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 слу-
жбена евиденција, а који су неопходни у поступку од-
лучивања, изјављујем да ћу сам/а за потребе по-
ступка прибавити податке неопходне за одлучи-
вање. 
 
Упознат/а сам да уколико не поднесем податке неоп-
ходне за одлучивање органа, захтев за покретање 
поступка ће се сматрати неуредним, и да мој захтев 
неће бити разматран од стране комисије коју реше-
њем образује општинско веће. 
 

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

                          (место) 
 

..........................................                               
                  (датум)     
......................................................................... 
 (потпис и печат одговорног лица) 
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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 вр-
ши увид, прибавља и обрађује податке о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричи-
то изјави да ће те податке прибавити сама. Ако 
странка у року не поднесе податке неопходне за од-
лучивање органа, захтев за покретање поступка ће 
се сматрати неуредним. 

 
 

Поступак покрећем код општине Косјерић -  Пријава 
за Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у 
спровођењу мера енергетске санације у домаћин-
ствима које се финансирају из буџета општине Косје-
рић за 2022. 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 одговор-
ног лица) 

 
 
 

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 про-
веру да ли је пријава уредна и да ли је садржина 
пријаве у складу са  Јавни конкурсом за учешће при-
вредних субјеката у спровођењу мера енергетске са-
нације  стамбених објеката на територији општине 
Косјерић 
 

                                                 
1Документa  о  чињеницама о  којима  се  води  службена  евиден‐
ција су: Решење о упису у регистар надлежног органа 



Број 13/22                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                   7. јун  2022. године 

 42

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 
- Прилог 2 – Потписана изјава 

 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 мате-
ријале и производе (за меру за коју конкурише)  Ако је одговор „не“ – пријава 

се не разматра 
Подносилац пријаве је измирио доспеле оба-
везе 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 конкурсом 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 кон-

куришу“ исти је за свих осам мера и максимални 
број бодова по мери који може добити подноси-
лац пријаве је 40. 

 
2. Критеријум „Цене кључних добара и услуга“ раз-

личит је за сваку од осам мера и максимални број 

бодова по мери који може добити подносилац 
пријаве је 60. 

 
Мера 1 - Заменa спољних прозора и врата и других 
транспарентних елемената термичког омотача са од-
говарајућим термичким својствима према негрејаним 
просторијама за станове и куће. Ова мера обухвата и 
пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапни-
це, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пра-
теће грађевинске радове на демонтажи и правилној 
монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих 
прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монта-
жа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон 
плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око 
прозора/врата са унутрашње стране зида 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 
Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   
М - Максималан број бодова (60 бодова) 
Набавка и уградња двокрилног ПВЦ прозора димензија 1400 x 
1000 mm – боја оквира бела. У оквиру цене навести и цену 
окапнице, прозорске даске, ПВЦ ролетне, обраде око прозорa 
гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око 
прозора 

 

 

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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Мера 2 - Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова тер-
мичког омотача према негрејаном простору за породичне куће, осим кровног покривача и таваница за породичне 

куће 
Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 
Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   
М - Максималан број бодова (60 бодова) 
Набавка материјала и израда фасаде са свим елементима која 
укључује и термичку изолацију од минералне вуне дебљине 10 
cm по m2 

 

 
Мера 3 -Постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне ку-

ће.Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађе-
винске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и ра-

дове на замени конструктивних елемената крова 
Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 
Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   
М - Максималан број бодова (60 бодова) 
Набавка материјала и постављање термичке изолације од 
минералне вуне дебљине 15 cm на таваницу по m2  

 
Мера 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 и станове 
Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 
Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   
М - Максималан број бодова (60 бодова) 
Набавка и  инсталација котла на пелет капацитета 20kW  

 
Мера 5 - Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних 
тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 
Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   
М - Максималан број бодова (60 бодова) 
Набавка и  инсталација циркулационе пумпе са променљивим 
бројем обртаја, за проток 1 m3/h, напор 50kPa (тип Grundfos 
alpha, WilloYonosи др)  

 

Набавка и  уградња челичног панелног радијатора димензија 
600/800, тип 22  

Набавка и  уградња радијаторског вентила са термоглавом, 
DN15 NP6  

Број бодова за сваки од производа је  максимално 20.  
Укупан број бодова је максимално 60.   

 
Мера 6 - Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комби-

новани грејач) за породичне куће 
Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 
Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   
М - Максималан број бодова (60 бодова) 
Набавка и уградња топлотнe пумпe ваздух – вода, капацитета 
грејања 7 kW  
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Мера 7 - 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 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 
Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   
М - Максималан број бодова (60 бодова) 
Набавка и уградња соларног колектора у инсталацију за цен-
тралну припрему потрошне топле воде капацитета акумулаци-
оног бојлера 200 литара 

 

  
На основу члана 72. Закона о локалним избо-

рима („Службени гласник РС“ број 14/22), Општинска 
изборна комисија у Косјерићу, на седници одржаној 
дана 07. јуна 2022. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

 
I ДОДЕЉУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине 
општине Косјерић кандидату Радојку Гавриловић, 
пољопривреднику из Маковишта, са Изборне ли-
сте Александар Вучић – За будућност Косјерић – 
Ивица Дачић. 
II Наведеном кандидату са изборне листа из тач-

ке I овог решења, Општинска изборна комисија у Ко-
сјерићу издаће Уверење о избору за одборника Скуп-
штине општине Косјерић. 

III Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

IV Ово решење објавити у „Службеном листу оп-
штине Косјерић“ 

 Број: 013-147/2021 

Датум: 07. 06. 2022. године 
 
 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У КОСЈЕРИ-
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