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Пријепоље,
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Бесплатан примерак
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Besplatan primerak
Glasnik izlazi na srpskom i
bosanskom jeziku

Na osnovu Zakona o Efikasnom korišćenju
energije (Sl. Glasnik RS br.25/2013 40/21), Zakona o energatskoj efikasnosti i racionalnoj upotrbi
energije (Sl. Glasnik RS . 40/21), člana 62. stav
1. tačka 19. Statuta Opštine Prijepolje („Službeni
glasnik“ br.3/19 i 3/21), Odluke o Budžetu Opštine Prijepolje za 2021. godinu („Službeni glasnik“
br.19/20 i 6/21) i Finansijskog plana za realizaciju
sredstava iz budžetskog Programa - 17 Energetska
efikasnost i obnovljivi izvori energije-Izmena 2 za
2021.godnu, Opštinsko veće na 20. sednici održanoj dana 17.05.2021.godine

На основу Закона о Ефикасном
коришћењу енергије  (Сл. Гласник РС бр.25/2013
40/21), Закона о енергатској ефикасности и
рационалној употрби енергије (Сл. Гласник
РС . 40/21), члана 62. став 1. тачка 19. Статута
Општине Пријепоље („Службени гласник“
бр.3/19 и 3/21), Одлуке о Буџету Општине
Пријепоље за 2021. годину („Службени гласник“
бр.19/20 и 6/21)   и Финансијског плана за
реализацију средстава из буџетског Програма 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори
енергије-Измена 2 за 2021.годну, Општинско
веће на 20. седници одржаној  дана 17.05.2021.
године

PRAVILNIK

ПРАВИЛНИК

O SPROVOĐENjU MERA ZA UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
NA PORODIČNIM KUĆAMA,STANOVIMA
I STAMBENIM ZGRADAMA U OPŠTINI
PRIJEPOLjE ZA 2021. GODINU

О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ
КУЋАМА,СТАНОВИМА И СТАМБЕНИМ
ЗГРАДАМА У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ

I OSNOVNE ODREDBE

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Član 1.

Овим Правилником о суфинансирању
мера за унапређење енергетске ефикасности
породичних стамбених објеката и стамбених
зграда   на територији Општине Пријепоље (у
даљем тексту Правилник), прописују се начин
и критријуми бесповратног суфинансирања
мера за унапређење енергетске ефикасности
објеката кроз уштеде у енергентима и повећању
енергетских својстава објеката и постројења  
и последично смањења штетних емисија,
односно смањење загађења ваздуха у ужем
градском језгру.

Ovim Pravilnikom o sufinansiranju mera
za unapređenje energetske efikasnosti porodičnih
stambenih objekata i stambenih zgrada na teritoriji Opštine Prijepolje (u daljem tekstu Pravilnik), propisuju se način i kritrijumi bespovratnog
sufinansiranja mera za unapređenje energetske
efikasnosti objekata kroz uštede u energentima
i povećanju energetskih svojstava objekata i postrojenja i posledično smanjenja štetnih emisija,
odnosno smanjenje zagađenja vazduha u užem
gradskom jezgru.
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II СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА
ПОРОДИЧНИМ
КУЋАМА,СТАНОВИМА И
СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

II SUFINANSIRANjE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA
PORODIČNIM KUĆAMA,STANOVIMA I
STAMBENIM ZGRADAMA

Члан 2.

Član 2.

Програмом унапређења енергетске
ефикасности
породичних
кућа,станова
и стамбених зграда за 2021. године, и
Финансијским планом за 2021.г. за ове намене
опредељено је 2 милиона динара. У 2021.
години суфинасираће се мере:

Programom unapređenja energetske efikasnosti porodičnih kuća,stanova i stambenih
zgrada za 2021. godine, i Finansijskim planom za
2021.g. za ove namene opredeljeno je 2 miliona
dinara. U 2021. godini sufinasiraće se mere:

1. Набавка и уградњa материјала за
термо-изолацију спољних зидова и замена
спољне столарије на породичним кућама:
Максимално учешће до 85.000,00 динара са
ПДВ по пријави, односно до 50% износа са
ПДВ.
Планирана средстава 1.000.000 динара.

1. Nabavka i ugradnja materijala za termo-izolaciju spoljnih zidova i zamena spoljne
stolarije na porodičnim kućama:
Maksimalno učešće do 85.000,00 dinara sa PDV
po prijavi, odnosno do 50% iznosa sa PDV.
Planirana sredstava 1.000.000 dinara.

2. Набавка котлова или етажних пећи
на дрвни пелет за породичне куће:
Максимално учешће   до 75.000,00 са ПДВ,
односно до 50% укупне вредности котла са
ПДВ.
Планирана средства 1.000.000 динара.

2. Nabavka kotlova ili etažnih peći na drvni pelet za porodične kuće:
Maksimalno učešće do 75.000,00 sa PDV, odnosno
do 50% ukupne vrednosti kotla sa PDV.
Planirana sredstva 1.000.000 dinara.

III USLOVI PRIJAVE NA KONKURS

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Član 3.

Члан 3.

Uslovi učešća na Konkursu koje mora da ispuni podnosilac zahteva:

Услови учешћа на Конкурсу које мора да
испуни подносилац захтева:

1. Da je vlasnik i da živi u porodičnoj kući ili
stanu koji su izgrađeni na gradskom području u prvoj stambenoj zoni (prema rešenju za porez), gde je
evidentno povećano zagađenje vazduha u zimskom
periodu.

1. Да је власник и да живи у породичној
кући или стану који су изграђени на градском
подручју у првој стамбеној зони (према
решењу за порез), где је евидентно повећано
загађење ваздуха у зимском периоду.
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2. Да стамбена зграда нема техничких
могућности за прикључење на градски
топловод(за Меру 2.)

2. Da stambena zgrada nema tehničkih mogućnosti za priključenje na gradski toplovod(za
Meru 2.)

3. Да поседује један од следећих доказа
за стамбени објекат:
a. доказ о изградњи објекта пре доношења
прописа о изградњи,
b. грађевинску дозволу добијену кроз редован
поступак обезбеђења дозволе,
c. грађевинску дозволу добијену из поступка
легализације или
d. решење о озакоњењу.

3. Da poseduje jedan od sledećih dokaza za
stambeni objekat:
a. dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o
izgradnji,
b. građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,
c. građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije ili
d. rešenje o ozakonjenju.

4. Да је измирио доспеле обавезе по
основу пореза на имовину.

4. Da je izmirio dospele obaveze po osnovu
poreza na imovinu.

Члан 4.

Član 4.

Право учешћа на Конкурсу  немају :

Pravo učešća na Konkursu nemaju :

1.
Власници
стамбено-пословних
објеката.
2. Грађани који су у претходном периоду
користили средства   за суфинансирање мера
енергетске ефикасности.
3. Власници стамбених објеката на
којима је у претходном периоду  суфинансирана
нека од мера енергетске ефикасности.
4. Власници објеката који су у претходне
две године после потписивања Уговора
одустали од одобрене субвенције.

1. Vlasnici stambeno-poslovnih objekata.
2. Građani koji su u prethodnom periodu koristili sredstva za sufinansiranje mera energetske efikasnosti.
3. Vlasnici stambenih objekata na kojima je
u prethodnom periodu sufinansirana neka od mera
energetske efikasnosti.
4. Vlasnici objekata koji su u prethodne
dve godine posle potpisivanja Ugovora odustali od
odobrene subvencije.
Član 5.

Члан 5.

A) Dokumentacija koju dostavlja podnosilac
prijave pri podnošenju prijave:

А) Документацијa коју доставља
подносилац пријаве при подношењу пријаве:

1. Potpisan i popunjen Prijavni obrazac za
sufinasiranje mera za unapređenje energetske efikasnosti,
2. Fotokopiju lične karte ili očitanu čipovanu ličnu kartu vlasnika objekta,
3. Kopiju građevinske dozvole, odnosno

1. Потписан и попуњен Пријавни
образац за суфинасирање мера за унапређење
енергетске ефикасности,
2. Фотокопију личне карте или очитану
чиповану личну карту власника објекта,
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3. Копију грађевинске дозволе, односно
други документ којим се доказује легалност
објекта,
4. Извод из листа непокретности, не
старији од две године (фотокопија),

drugi dokument kojim se dokazuje legalnost objekta,
4. Izvod iz lista nepokretnosti, ne stariji od
dve godine (fotokopija),

Б) Документација
општина:

na:

коју

обезбеђује

B) Dokumentacija koju obezbeđuje opšti-

1. Potvrda o redovnom izmirivanju obaveza po osnovu poreza na imovinu

1. Потврда о редовном измиривању
обавеза по основу пореза на имовину

2. Potvrda JKP „LIM“- Prijepolje da nema
tehničkih mogućnosti za priključenje na gradski
toplovod, za vlasnike stanova u stambenim zgradama(za Meru 2).

2. Потврда ЈКП „ЛИМ“- Пријепоље да
нема техничких могућности за прикључење
на градски топловод, за власнике станова у
стамбеним зградама(за Меру 2).

V) Dokumentacija koja se daje na uvid
Komisiji prilikom obilaska objekta:

В) Документација која се даје на увид
Комисији приликом обиласка објекта:

bi)

1. Грађевински пројекат објекта (по
потреби)
2. Припремљен предрачун за материјал,
опрему и радове од најмаље три понуђачаправна субјекта, који су регистровани
за обављање предметних делатности, за
опрему,материјале и услуге истих енергетских
карактеристика,техничких
параметара
и
квалитета, са роком важења најмање 6 месеци.

1. Građevinski projekat objekta (po potre-

2. Pripremljen predračun za materijal,
opremu i radove od najmalje tri ponuđača-pravna
subjekta, koji su registrovani za obavljanje predmetnih delatnosti, za opremu,materijale i usluge
istih energetskih karakteristika,tehničkih parametara i kvaliteta, sa rokom važenja najmanje 6 meseci.
G) Dokumentacija koja se dostavlja prilikom potpisivanja Ugovora

Г) Документација која се доставља
приликом потписивања Уговора

1. Fotokopija žiro računa izabranog najpovoljnijeg ponuđača, pravnog subjekta –izvođača
radova kod podnosioca zahteva, za uplatu sredstava.
2. Potpisana izjava o korišćenju energenta
iz obnovljivog izvora ( za Meru 2) .

1. Фотокопија жиро рачуна изабраног
најповољнијег понуђача, правног субјекта –
извођача радова код подносиоца захтева, за
уплату средстава.
2. Потписана изјава о коришћењу
енергента из обновљивог извора( за Меру 2) .

D) Dokumentacija koja se dostavlja nakon
potpisivanja Ugovora i završetka radova:

Д) Документација која се доставља након
потписивања Уговора и завршетка радова:

1. Zahtev izabranog izvođača radova/isporučioca opreme, za uplatu odobrenih sredstava na
žiro-račun

1. Захтев изабраног извођача радова/
испоручиоца опреме, за уплату   одобрених
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3. Dokaz o završetku radova (potvrda licenciranog Energetskog menadžera Opštine Prijepolje),
4. Fiskalne i gotovinske račune za materijal, opremu i radove,
5. Izveštaj o:
- ispitivanju koeficijenta prolaza toplote proizvođača stolarije i termo-izolacionog materijala
(Mera 1.),
-stepenu korisnog dejstva ugrađenog kotla(mera
2.),
izdat od ovlašćenog sertifikacionog tela u Republici Srbiji
6. Popunjen i overen garantni list za materijal, opremu i radove,

средстава на жиро-рачун
3. Доказ о завршетку радова (потврда
лиценцираног Енергетског менаџера Општине
Пријепоље),
4. Фискалне и готовинске рачуне за
материјал, опрему и радове,
5. Извештај о:
- испитивању коефицијента пролаза топлоте
произвођача столарије и термо-изолационог
материјала (Мера 1.),
-степену корисног дејства уграђеног котла(мера
2.),
издат од овлашћеног сертификационог тела у
Републици Србији
6. Попуњен и оверен гарантни лист за
материјал, опрему и радове,

Član 6.

Члан 6.

Termička svojstva objekta koja moraju biti
ispunjena u pogledu energetske efikasnosti su:
a) Spoljna stolarija sa sledećim tehničkim
karakteristikama (Uw-koeficijent prelaza toplote):
Uw≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata
Uw ≤ 1,6 W/m2K za spoljna vrata
b) Spoljni zid na porodičnim kućama sledećih karakteristika:
Uw ≤ 0,4 W/m2K za termičku izolaciju
Boja spoljneg omotača/fasade treba da
bude usklađena sa tradicionalnom lokalnom arhitekturom.

Термичка
својства
објекта
која
морају бити испуњена у погледу енергетске
ефикасности су:
а) Спољна столарија са следећим
техничким карактеристикама (Uw-коефицијент
прелаза топлоте):
Uw≤ 1,5 W/m2K за прозоре и  балконска врата
Uw ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата
б) Спољни зид на породичним кућама
следећих карактеристика:
Uw ≤ 0,4 W/m2K  за термичку изолацију
Боја спољнег омотача/фасаде треба да
буде усклађена са традиционалном локалном
архитектуром.

Član 7.
Члан 7.

Dodatni uslovi:

Додатни услови:

Za Meru 1.
Nabavka i ugradnja materijala za izolaciju spoljnih zidova
Sredstva za termičku izolaciju neće se odobravati
za pojedinačne etaže stambenih objekata. Ukoliko
stambeni objekat ima dva ili više vlasnika po eta-

За Mеру 1.
Набавка и уградњa материјала за изолацију
спољних зидова
Средства за термичку изолацију неће се
одобравати за појединачне етаже стамбених
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žama, prijavu podnosi jedan od vlasnika uz pismenu saglasnost ostalih vlasnika (odobreni iznos
sredstava ne može biti veći od 85.000 dinara odnosno 50% vrednosti investicije za ceo objekat).
Sutereni čiji je fasadni zid obložen kamenom ili
sličnim materijalom moraju se termički izolovati a naknadno je dozvoljeno ukrasnim kamenom
ili imitacijom ostvariti ambijentalni izgled sličan
prethodnom.
Dvojni objekti različitih vlasnika kao i objekti u
nizu tretiraju se kao zasebni objekti.

објеката. Уколико стамбени објекат има два или
више власника по етажама, пријаву подноси
један од власника уз писмену сагласност
осталих власника (одобрени износ средстава
не може бити већи од 85.000 динара односно
50% вредности инвестиције за цео објекат).
Сутерени чији је фасадни зид обложен
каменом или сличним материјалом морају се
термички изоловати а накнадно је дозвољено
украсним каменом или имитацијом остварити
амбијентални изглед сличан претходном.
Двојни објекти различитих власника као и
објекти у низу третирају се као засебни објекти.

Nabavka i ugradnja stolarije sa odgovarajućim termičkim svojstvima
Sredstva se neće odobravati za nabavku i
ugradnju pojedinačnih prozora i vrata. Sredstva se
neće odobravati za nabavku ulaznih vrata stambenih objekata koja nisu u direktnoj vezi sa grejanim
prostorom.
Za stambene objekte sa više etaža jednog
vlasnika, sredstva se mogu koristiti za zamenu
stolarije na jednoj ili svim etažama s tim da zamena stolarije na svakoj od etaža mora biti kompletna.
Vlasnici pojedinačnih etaža u stambenom
objektu podnose pojedinačne prijave za zamenu
stolarije.

Набавка и уградња столарије са
одговарајућим термичким својствима
Средства се неће одобравати за набавку
и уградњу појединачних прозора и врата.
Средства се неће одобравати за набавку улазних
врата стамбених објеката која нису у директној
вези са грејаним простором.
За стамбене објекте са више етажа
једног власника, средства се могу користити за
замену столарије на једној или свим етажама
с тим да замена столарије на свакој од етажа
мора бити комплетна.
Власници појединачних етажа у
стамбеном објекту подносе појединачне
пријаве за замену столарије.

Član 8.

Члан 8.
Власник објекта може поднети пријаве за
више мера, појединачно за сваку меру (за сваку
од мера доставља се комплетна документација
за подношење захтева), с тим да средства могу
бити одобрена само за једну меру.

Vlasnik objekta može podneti prijave za
više mera, pojedinačno za svaku meru (za svaku
od mera dostavlja se kompletna dokumentacija za
podnošenje zahteva), s tim da sredstva mogu biti
odobrena samo za jednu meru.

IV ПРИЈАВА НА КОНКУРС

IV PRIJAVA NA KONKURS

Члан 9.

Član 9.

             Председник Општине Пријепоље (у

Predsednik Opštine Prijepolje (u daljem
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tekstu Predsednik) donosi Odluku o raspisivanju
Konkursa o sufinansiranju mera za unapređenje
energetske efikasnosti na porodičnim kućama i
stambenim zgradama u Opštini Prijepolje.
Konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Prijepolje, i
traje 30 dana.
Konkurs sprovodi odeljenje Opštinske
uprave koje ona odredi, a ocenjivanje pristiglih
prijava i odabir korisnika sredstava vrši Stručna
komisija za pregled i ocenu podnetih zahteva za
sufinansiranje projekata i mera za unapređenje
energetske efikasnosti porodičnih stambenih objekata na teritoriji Opštine Prijepolje za 2021. godinu, imenovana od strane Predsednika (u daljem
tekstu Komisija) u sastavu:

даљем тексту Председник) доноси Одлуку о
расписивању Конкурса о суфинансирању мера
за унапређење енергетске ефикасности на
породичним кућама и стамбеним зградама у
Општини Пријепоље.
Конкурс се објављује на званичној
интернет страници и огласној табли Општине
Пријепоље, и траје 30 дана.
Конкурс спроводи одељење  Општинске
управе које она одреди, а оцењивање
пристиглих пријава и одабир корисника
средстава врши Стручна   комисија за преглед
и оцену поднетих захтева за суфинансирање
пројеката и мера за унапређење енергетске
ефикасности породичних стамбених објеката
на територији Општине Пријепоље за 2021.
годину, именована од стране Председника (у
даљем тексту Комисија) у саставу:

1. Imenovani Energetski menadžer Opštine Prijepolje(predsednik komisije)
2. Član Opštinskog veća
3. Dva inženjera (arhitekture ili građevine)
sa najmanje 240 ESPB
4. Jedan pravnik sa najmanje 180ESPB
5. Jedan ekonomista sa najmanje 180ESP
iz redova uposlenika Opštinske uprave

1) Именовани Енергетски менаџер
Општине Пријепoље(председник комисије)
2) Члан Општинског већа
3) Два инжењера (архитектуре или
грађевине)  са најмање 240 ЕСПБ
4) Један правник са најмање 180ЕСПБ
5) Један економиста са најмање 180ЕСП
из редова упосленика Општинске управе

Član 10.
Члан 10.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa
imenom, prezimenom i adresom podnosioca zahteva, lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave ili poštom na adresu:

Пријава се подноси у затвореној коверти
са именом, презименом и адресом подносиоца
захтева, лично у пријемној   канцеларији
Општинске  управе или поштом на адресу:

Opština Prijepolje
Odeljenje __________________________
Trg bratstva i jedinstva br.1
Prijepolje

Општина Пријепоље
Одељење __________________________
Трг братства и јединства бр.1
Пријепоље

Sa naznakom: SPROVOĐENjE MERA ZA
UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STAMBENIM ZGRADAMA U OPŠTINI PRIJEPOLjE ZA

Са
назнаком:
СПРОВОЂЕЊЕ
МЕРА
ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ
ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ
НА
ПОРОДИЧНИМ
КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА У
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2021. GODINU-Ne otvarati

ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ  ЗА 2021. ГОДИНУНе отварати

Prijave će se primati 30 dana od dana ob-

Пријаве ће
се примати мера
30 дана
од дана
Правилник
о спровођењу
за унапређење
енергетске
ефикасности
на породичним
javljivanja
na zvaničnoj
internet
starnici i oglasобјављивања кућама
на званичној
интернет
старници
и стамбеним зградама у Општини
Пријепоље
за
2021.годину
noj tabli Opštine Prijepolje.
и огласној табли Општине Пријепоље.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće
se razmatrati.
V PREGLED I OCENjIVANjE PRIJAVA

V ПРЕГЛЕД И ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА

Član 11.

Члан 11.
V ПРЕГЛЕД И ОЦЕЊИВАЊЕ
ПРИЈАВА

Поступак за оцењивање пристиглих Члан 11.Postupak za ocenjivanje pristiglih prijava i
пријава и избор корисника средстава врши izbor korisnika sredstava vrši će se na osnovu liste
за оцењивање
и избор корисника средстава врши ће
ће се на Поступак
основу листе
приоритета пристиглих
састављене пријава
prioriteta према
sastavljene
bodovanjem
prema sledećim
се на основу листе приоритета састављене бодовањем
следећим
критеријумима:
бодовањем према следећим критеријумима:
kriterijumima:
ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА

ТЕРМИЧКА ИЗОЛАЦИЈА СПОЉНИХ ЗИДОВА
Број бодова

Постојеће стање спољних зидова
Зид без фасадне изолације са или без
фасадног малтера, дебљине до 30 цм
Зид без фасадне изолације,дебљине преко
30 цм
Зид са фасадном изолацијом 5 цм

12
9
0

Постојеће техничке карактеристике
спољне столарије
ПВЦ, алуминијум или дрво са троструким
термоизолационим стаклом
ПВЦ, алуминијум или дрво са двоструким
термоизолационим стаклом
Дрвени, једноструки са вакум стаклом
(старији модели „Јеловица“ или слично)
Дрвени, двоструки са спојеним крилима
Дрвени, двоструки са размакнутим
крилима, широка или уска кутија

Број бодова
15
12
9
6
3

8
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Правилник о спровођењу мера за унапређење енергетске ефикасности на породичним
кућама и стамбеним зградама у Општини Пријепоље за 2021.годину
Постојећи начин грејања
Број бодова

Природни гас, ТНГ
Пелет
Дрво/ брикет , котао снаге >20kW
Дрво/ брикет, котао снаге < 20kW
Угаљ/ лож уље, котао снаге >20kW
Угаљ/ лож уље, котао снаге < 20kW
Електрична енергија

15
12
9
6
4
2
1

НАБАВКА И УГРАДЊА СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ
Постојеће техничке карактеристике спољне столарије
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима, широка или уска кутија
Дрвени, двоструки са спојеним крилима
Дрвени, једноструки са вакум стаклом (старији модели „Јеловица“ или
слично)
Постојеће стање спољних зидова

Број бодова
15
12
9
Број бодова

Зид са фасадном изолацијом, изолација дебљине ≥8 цм
Зид са фасадном изолацијом, изолација дебљине ≤ 5 цм
Зид без фасадне изолације, дебљине преко 30 цм
Зид без фасадне изолације са или без фасадног малтера, дебљине до 30 цм
Постојећи начин грејања

15
12
8
5
Број бодова

Природни гас, ТНГ
Пелет
Дрво/ брикет , котао снаге >20kW
Дрво/ брикет, котао снаге < 20kW
Угаљ/ лож уље, котао снаге >20kW
Угаљ/ лож уље, котао снаге < 20kW
Електрична енергија

15
12
9
6
4
2
1
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НАБАВКА КОТЛОВА НА ПЕЛЕТ
(породичне куће)
Постојећи начин грејања
Угаљ, лож уље
Дрво, брикет
Електрична енергија
Природни гас, пелет

Број бодова

Врста грејног уређаја
Котао на чврсто гориво снаге >20kW
Етажне пећи на чврсто гориво снаге <20kW
Шпорет, пећ
Уређаји за грејање на електричну енергију
Котлови на гас, пелет

Број бодова

Постојеће стање спољних зидова
Зид са фасадном изолацијом, изолација дебљине ≥8 цм
Зид са фасадном изолацијом, изолација дебљине ≤ 5 цм
Зид без фасадне изолације,дебљине преко 30 цм
Зид без фасадне изолације са или без фасадног малтера, дебљине до 30 цм

Број бодова

Постојеће техничке карактеристике спољне столарије
ПВЦ, алуминијум или дрво са троструким термоизолационим стаклом
ПВЦ, алуминијум или дрво са двоструким термоизолационим стаклом
Дрвени, једноструки са вакум стаклом (старији модели „Јеловица“ или
слично)
Дрвени, двоструки са спојеним крилима
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима, широка или уска кутија

Број бодова

15
10
5
0

12
9
6
3
0
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9
6
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erijumima:

OCENjIVANjE PRISTIGLIH PRIJAVA

TERMIČKA IZOLACIJA SPOLjNIH ZIDOVA
Broj bodova

Postojeće stanje spoljnih zidova
Zid bez fasadne izolacije sa ili bez fasadnog maltera, debljine do 30 cm
Zid bez fasadne izolacije,debljine preko 30 cm
Zid sa fasadnom izolacijom 5 cm
Postojeće tehničke karakteristike spoljne stolarije
PVC, aluminijum ili drvo sa trostrukim termoizolacionim staklom
PVC, aluminijum ili drvo sa dvostrukim termoizolacionim staklom
Drveni, jednostruki sa vakum staklom (stariji modeli „Jelovica“ ili slično)
Drveni, dvostruki sa spojenim krilima
Drveni, dvostruki sa razmaknutim krilima, široka ili uska kutija
Postojeći način grejanja

12
9
0
Broj bodova
15
12
9
6
3
Broj bodova

Prirodni gas, TNG
Pelet
Drvo/briket ,kotao snage>20kW

15
12
9
6
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Правилник о спровођењу мера за унапређење енергетске ефикасности на породичним
кућама и стамбеним зградама у Општини Пријепоље за 2021.годину
Drvo/ briket,kotao snage< 20kW
6
Ugalj/ ložulje,kotao snage>20kW
4
Ugalj/ložulje,kotao snage< 20kW
2
1
Električna energija
NABAVKA I UGRADNjA SPOLjNE STOLARIJE
Postojeće tehničke karakteristike spoljne stolarije
Drveni, dvostruki sa razmaknutim krilima, široka ili uska kutija
Drveni, dvostruki sa spojenim krilima
Drveni, jednostruki sa vakum staklom (stariji modeli „Jelovica“ ili slično)
Postojeće stanje spoljnih zidova

Broj bodova
15
12
9
Broj bodova

Zid sa fasadnom izolacijom, izolacija debljine≥8 cm
Zid sa fasadnom izolacijom, izolacija debljine≤ 5 cm
Zid bez fasadne izolacije,debljine preko 30 cm
Zid bez fasadne izolacije sa ili bez fasadnog maltera, debljine do 30 cm
Postojeći način grejanja

15
12
8
5
Broj bodova

Prirodni gas, TNG
Pelet
Drvo/ briket ,kotao snage>20kW
Drvo/ briket, kotao snage< 20kW
Ugalj/ lož ulje, kotao snage>20kW
Ugalj/ lož ulje, kotao snage< 20kW
Električna energija

15
12
9
6
4
2
1

12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE PRIJEPOLJE

Правилник
о спровођењу
мера
за унапређење енергетске
ефикасности
25.05.2021.
Страна
13 - Број
8/2021
25.05.2021.
Strana 13 на- породичним
Broj 8/2021
кућама и стамбеним зградама у Општини Пријепоље за 2021.годину

NABAVKA KOTLOVA NA PELET
(porodične kuće)
Postojeći način grejanja
Ugalj, ložulje
Drvo, briket
Električna energija
Prirodni gas, pelet

Broj bodova

Vrsta grejnog ureĎaja
Kotao na čvrsto gorivo snage>20kW
Etažne peći na čvrsto gorivo snage<20kW
Šporet, peć
Uređaji za grejanje na električnu energiju
Kotlovi na gas, pelet

Broj bodova

Postojeće stanje spoljnih zidova
Zid sa fasadnom izolacijom, izolacija debljine ≥8 cm
Zid sa fasadnom izolacijom, izolacija debljine ≤ 5 cm
Zid bez fasadne izolacije,debljine preko 30 cm
Zid bez fasadne izolacije sa ili bez fasadnog maltera, debljine do 30 cm

Broj bodova

Postojeće tehničke karakteristike spoljne stolarije
PVC, aluminijum ili drvo sa trostrukim termoizolacionim staklom
PVC, aluminijum ili drvo sa dvostrukim termoizolacionim staklom
Drveni, jednostruki sa vakum staklom (stariji modeli „Jelovica“ ili slično)
Drveni, dvostruki sa spojenim krilima
Drveni, dvostruki sa razmaknutim krilima, široka ili uska kutija

Broj bodova

15
10
5
0

12
9
6
3
0
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Члан 12.

Član 12.

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
листе за доделу средстава оцене са истим
бројем бодова, средства ће добити подносилац
захтева са већим бројем бодова у критеријуму
мере за коју подноси захтев, уколико и тада број
бодова буде исти предност имају становници I
зоне, а затим II зоне (према пореској пријави).

Ukoliko se za grejanje koriste dva ili više
različitih energenata, broj bodova se računa kao
aritmetička sredina bodova za navedene energente.
Ukoliko se dva zahteva na kraju bodovne liste za dodelu sredstava ocene sa istim brojem bodova, sredstva će dobiti podnosilac zahteva sa većim
brojem bodova u kriterijumu mere za koju podnosi
zahtev, ukoliko i tada broj bodova bude isti prednost
imaju stanovnici I zone, a zatim II zone (prema poreskoj prijavi).

Члан 13.

Član 13.

За кориснике средстава за радове из
Мера  1 или 2 израдиће се Технички извештај
о енергетском стању објекта. Извештај ће
израдити именовани Енергетски менаџер
Општине Пријепоље.

Za korisnike sredstava za radove iz Mera
1 ili 2 izradiće se Tehnički izveštaj o energetskom
stanju objekta. Izveštaj će izraditi imenovani Energetski menadžer Opštine Prijepolje.

Član 14.

Члан 14.
Комисија
именована
решењем
Председника   приликом обавезног теренског
обиласка
објеката
свих
подносиоца
(поднетих) захтева, проверава усклађеност
(веродостојност,
тачност)
грађевинских
дозвола и усклађеност површине објекта из
пореске пријаве са стварним стањем.
Комисија приликом обиласка на лицу
места врши бодовање поднетих захтева на
основу критеријума одређених Правилником,
уз присуство подносиоца захтева.

Komisija imenovana rešenjem Predsednika prilikom obaveznog terenskog obilaska objekata svih podnosioca (podnetih) zahteva, proverava
usklađenost (verodostojnost, tačnost) građevinskih
dozvola i usklađenost površine objekta iz poreske
prijave sa stvarnim stanjem.
Komisija prilikom obilaska na licu mesta
vrši bodovanje podnetih zahteva na osnovu kriterijuma određenih Pravilnikom, uz prisustvo podnosioca
zahteva.

Član 15.

Члан 15.
Прелиминарна
листа
корисника
средстава утврђује се на основу броја
додељених бодова и објављује на званичном
сајту и огласној табли Општине Пријепоље.

Preliminarna lista korisnika sredstava
utvrđuje se na osnovu broja dodeljenih bodova i objavljuje na zvaničnom sajtu i oglasnoj tabli Opštine
Prijepolje.
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Подносиоци захтева којим није одобрена
субвенција, као и подносиоци који нису
испунили услове конкурса, биће писмено
обавештени.
Учесници на Конкурсу могу у року од
8 дана од дана пријема обавештења поднети
приговор Комисији. Комисија је дужна да
у року од 5 дана од дана пријема, размотри
приговоре и подносиоцу приговора достави
писмени одговор.
Након разматрања приговора Комисија
утврђује Предлог одлуке са листом корисника
средстава. Коначну Одлуку са листом
корисника за суфинансирање мера енергетске
ефикасности на породичним кућама и
стамбеним зградама у Општини Пријепоље за
2021. годину (у даљем тексту Одлуку) доноси
Председник на предлог Комисије.
Одлука са листом корисника се објављује
на званичној интернет страници и огласној
табли Општине Пријепоље. Број корисника
средстава утврђених листом корисника може се
проширити у зависности од утрошка средстава
за сваку меру.
Против Одлуке из става 3 овог члана,
учесник на Конкурсу може поднети приговор
Општинском већу у року од 8 дана од дана
објављивања. Одлука Општинског   већа је
коначна.
Члан 16.
Уколико Општина Пријепоље током
трајања Конкурса не прими довољан број
важећих пријава за неку од мера 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 мера, средства ће се
доделити следећем пријављеном кориснику
који испуњава услове, према листи пријављених
корисника.

Podnosioci zahteva kojim nije odobrena subvencija, kao i podnosioci koji nisu ispunili uslove
konkursa, biće pismeno obavešteni.
Učesnici na Konkursu mogu u roku od 8
dana od dana prijema obaveštenja podneti prigovor
Komisiji. Komisija je dužna da u roku od 5 dana od
dana prijema, razmotri prigovore i podnosiocu prigovora dostavi pismeni odgovor.
Nakon razmatranja prigovora Komisija
utvrđuje Predlog odluke sa listom korisnika sredstava. Konačnu Odluku sa listom korisnika za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim
kućama i stambenim zgradama u Opštini Prijepolje
za 2021. godinu (u daljem tekstu Odluku) donosi
Predsednik na predlog Komisije.
Odluka sa listom korisnika se objavljuje na
zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine
Prijepolje. Broj korisnika sredstava utvrđenih listom
korisnika može se proširiti u zavisnosti od utroška
sredstava za svaku meru.
Protiv Odluke iz stava 3 ovog člana, učesnik na Konkursu može podneti prigovor Opštinskom
veću u roku od 8 dana od dana objavljivanja. Odluka
Opštinskog veća je konačna.

Član 16.
Ukoliko Opština Prijepolje tokom trajanja
Konkursa ne primi dovoljan broj važećih prijava za
neku od mera predviđenih Konkursom, Komisija će
povećati broj korisnika sredstava za drugu meru zavisno od broja pristiglih prijava.
Ukoliko se ne utroše planirana sredstva za
neku od mera, sredstva će se dodeliti sledećem prijavljenom korisniku koji ispunjava uslove, prema
listi prijavljenih korisnika.
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Члан 17.

Član 17.

На основу Одлуке и листе корисника
средстава, Општина Пријепоље ће са свим
одабраним корисницима склопити Уговоре о
суфинасирању.
Одабрани корисник средстава дужан
је да најкасније у року од 15 календарских
дана, од дана пријема позива за потписивање
Уговора, потпише Уговор са Општином.
Уколико
одабрани
корисник
у
предвиђеном року не потпише Уговор сматраће
се да је одустао од учешћа на Конкурсу.

Na osnovu Odluke i liste korisnika sredstava,
Opština Prijepolje će sa svim odabranim korisnicima sklopiti Ugovore o sufinasiranju.
Odabrani korisnik sredstava dužan je da
najkasnije u roku od 15 kalendarskih dana, od dana
prijema poziva za potpisivanje Ugovora, potpiše
Ugovor sa Opštinom. Ukoliko odabrani korisnik u
predviđenom roku ne potpiše Ugovor smatraće se da
je odustao od učešća na Konkursu.

Član 18.

Члан 18.
Корисник средстава дужан је да
предвиђене радове заврши најкасније до
31.10.2021. године. Захтев за повраћај средстава
мора се поднети најкасније до 15.11.2021.
године. Исплата средстава извршиће се у
року од 45 дана од дана подношења захтева за
повраћај средстава.
Не прихаватају се трошкови радова,
набавке материјала и опреме који настану пре
потписивања уговора.

Korisnik sredstava dužan je da predviđene
radove završi najkasnije do 31.10.2021. godine. Zahtev za povraćaj sredstava mora se podneti najkasnije do 15.11.2021. godine. Isplata sredstava izvršiće
se u roku od 45 dana od dana podnošenja zahteva za
povraćaj sredstava.
Ne prihavataju se troškovi radova, nabavke
materijala i opreme koji nastanu pre potpisivanja
ugovora.

Član 19.

Члан 19.
Прихватљиви укупни инвестициони
трошкови са ПДВ-ом односе се на:
Набавку и уградњу термичке изолацију
спољних зидоваса фасадом:
до 1800,00 дин/м2
Набавку и уградњу спољне столарије са
одговарајућим термичким својствима:
прозори и балконска врата до 12.000,00 дин/м2
улазна врата до 20.000,00 дин/м2

Prihvatljivi ukupni investicioni troškovi sa
PDV-om odnose se na:
Nabavku i ugradnju termičke izolaciju spoljnih zidovasa fasadom:
do 1800,00 din/m2
Nabavku i ugradnju spoljne stolarije sa odgovarajućim termičkim svojstvima:
prozori i balkonska vrata do 12.000,00 din/m2
ulazna vrata do 20.000,00 din/m2

Набавку ложних уређаја на пелет   без
трошкова уградње:

Nabavku ložnih uređaja na pelet bez troškova ugradnje:

котао на пелет или етажна пећ на пелет које

kotao na pelet ili etažna peć na pelet koje kao ener-
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као енергент користе искључиво пелет (неће се
одобравати средства за набавку комбинованих
уређаја који као енергент користе чврсто гориво
и пелет као ни уређаја који нису у систему
етажног или централног грејања)
Конкурсом није прописан произвођач
опреме и извођач радова.

gent koriste isključivo pelet (neće se odobravati
sredstva za nabavku kombinovanih uređaja koji kao
energent koriste čvrsto gorivo i pelet kao ni uređaja
koji nisu u sistemu etažnog ili centralnog grejanja)
Konkursom nije propisan proizvođač opreme i izvođač radova.
Član 20.

Члан 20.
Корисник средстава ће сам сносити
трошкове радова и опреме који превазилазе
прихватљиве трошкове, а односе се на: посебан
дизајн фасаде, столарија у боји, улазна врата са
посебним безбедносним елементима, уређаји
на пелет односно природни гас са додатном
опремом и слични захтеви.
Власницима објеката који су доставили
рачуне са ценама мањим од максимално
утврђених, признаваће се 50% износа који је
назначен на фактури.
Члан 21.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Пријепоље.
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ                                                    
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број :  351-124/21                                                                                
Дана: 17.05.2021.године

Korisnik sredstava će sam snositi troškove
radova i opreme koji prevazilaze prihvatljive troškove, a odnose se na: poseban dizajn fasade, stolarija
u boji, ulazna vrata sa posebnim bezbednosnim elementima, uređaji na pelet odnosno prirodni gas sa
dodatnom opremom i slični zahtevi.
Vlasnicima objekata koji su dostavili račune
sa cenama manjim od maksimalno utvrđenih, priznavaće se 50% iznosa koji je naznačen na fakturi.

Član 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u Službenom glasniku Opštine
Prijepolje.

OPŠTINA PRIJEPOLjE
OPŠTINSKO VEĆE
Broj : 351-124/21
Dana: 17.05.2021.godine
ZAMENIK PREDSEDNIKA
ESAD HODžIĆ
PRIJEPOLjE

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ЕСАД ХОЏИЋ
ПРИЈЕПОЉЕ
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Општинско веће општине Пријепоље је
на 20. седници која је одржана  дана 25.05.2021.
године   је на основу члана 46. Закона о
локалној самоуправи, (²Службени гласник
РС², бр.129/2007, 83/2014,   101/2016 -др.
закон и 47/2018),  члана 33. Закона о заштити
ваздуха (‹›Службени гласник РС›› број 36/09 и
10/13),  члана 62. Статута општине Пријепоље
(²Службени гласник општине Пријепоље²,
бр. 3/2019 и 3/21) и члана 52. Пословника
Општинског већа општине Пријепоље
(²Службени гласник општине Пријепоље²,
бр.6/12, 1/15, 14/16 и 6/17), у циљу спровођења
Краткорочног акционог плана заштите
квалитета ваздуха на територији   општине
Пријепоље, Општинско  веће  године доноси

Opštinsko veće opštine Prijepolje je na 20.
sednici koja je održana  dana 25.05.2021. godine  je
na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi, (²Službeni glasnik RS², br.129/2007, 83/2014,  
101/2016 -dr.zakon i 47/2018),  člana 33. Zakona o
zaštiti vazduha (‚‘Službeni glasnik RS‘‘ broj 36/09 i
10/13),  člana 62. Statuta opštine Prijepolje (²Službeni glasnik opštine Prijepolje², br. 3/2019 i 3/21) i
člana 52. Poslovnika Opštinskog veća opštine Prijepolje (²Službeni glasnik opštine Prijepolje², br.6/12,
1/15, 14/16 i 6/17), u cilju sprovođenja Kratkoročnog akcionog plana zaštite kvaliteta vazduha na teritoriji  opštine Prijepolje, Opštinsko  veće  godine
donosi

ODLUKU
O PRIDRUŽIVANJU INICIJATIVI ‘’SPORAZUM GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I
ENERGIJU’’

ОДЛУКУ
O ПРИДРУЖИВАЊУ ИНИЦИЈАТИВИ
‘’СПОРАЗУМ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА
КЛИМУ И ЕНЕРГИЈУ’’
1. ДЕЛЕГИРА СЕ Општина Пријепоље
да се придружи иницијативи ‘’Споразум
градоначелника за климу и енергију’’.
2. Овлашћује се председник општине,
Владимир Бабић да потпише ‹›Спразум
градоначелника за климу и енергију››.

1. DELEGIRA SE Opština Prijepolje da se
pridruži inicijativi ‘’Sporazum gradonačelnika za
klimu i energiju’’.
2. Ovlašćuje se predsednik opštine, Vladimir
Babić da potpiše ‚‘Sprazum gradonačelnika za klimu i energiju‘‘.

3. Ова одлука ће се у «Службеном листу
општине Пријепоље».

3. Ova odluka će se u „Službenom listu opštine Prijepolje“.

4. Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у «Службеном листу
општине Пријепоље «.

4. Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u „Službenom listu opštine Prijepolje „.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

O B R A Z L O Ž E Nj E

Европска
комисија,
усвојилaje
дугорочне циљеве смањења емисије CО2
за 40% (у поређењу са нивоима из 1990.),
повећавајући енергију ефикасност за најмање

Evropska komisija, usvojilaje dugoročne ciljeve smanjenja emisije CO2 za 40% (u poređenju sa
nivoima iz 1990.), povećavajući energiju efikasnost
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32,5% и најмање 32% удела енергије из
обновљивих извора како би се испуниле
обавезе из Париског споразума. Следећи нову
дугорочну политику, иницијатива Споразума
градоначелника проширила је свој програм и
активности према и у сарадњи са градовима као
носиоцима енергетске транзиције на период до
2030. године с циљем до 2050. године.
Споразум градоначелника за климу
и енергију је иницијатива Европске уније и
наставак Савеза градоначелника покренутог
2008. године. Иницијатива укључује локалне
и регионалне владе које се добровољно
обавезују на повећање енергетске ефикасности
и употребу обновљивих извора енергије у свом
подручју. Покретањем и повезивањем локалних
и регионалних управа које имају заједничке
циљеве у складу са европским енергетским
и климатским циљевима, споразум је постао
јединствена иницијатива која је препозната у
европским институцијама. Локалне власти су у
могућности да утичу на промене у понашању
грађана и баве се климатским и енергетским
изазовима кроз усклађивање јавних и приватних
интереса и интеграцију одрживог развоја
енергије у циљеве локалног развоја. Градови
потписници Споразума посвећени су акцији
која ће подржати смањење гасова са ефектом
стаклене баште за 40% до 2030. године. и
усвајање заједничког приступа ублажавању и
прилагођавању климатских промена.
Потписнице Споразума градоначелника
за климу и енергију имају заједничку визију за
2050. годину која укључује:
• смањење емисије CО2, чиме доприноси
одржавању просечног глобалног загревања
изнад +2 ° C у односу на прединдустријске
температуре, у складу са Међународни
климатски споразум усвојен на конференцији
ЦОП 21 у Паризу у децембру 2015. године
• припрема за могуће штетне ефекте климатских
промена
• универзални приступ сигурним и одрживим
енергетским услугама по приступачним ценама
за све, чиме се повећава квалитет живота и

za najmanje 32,5% i najmanje 32% udela energije
iz obnovljivih izvora kako bi se ispunile obaveze iz
Pariskog sporazuma. Sledeći novu dugoročnu politiku, inicijativa Sporazuma gradonačelnika proširila
je svoj program i aktivnosti prema i u saradnji sa
gradovima kao nosiocima energetske tranzicije na
period do 2030. godine s ciljem do 2050. godine.
Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju je inicijativa Evropske unije i nastavak Saveza
gradonačelnika pokrenutog 2008. godine. Inicijativa
uključuje lokalne i regionalne vlade koje se dobrovoljno obavezuju na povećanje energetske efikasnosti i upotrebu obnovljivih izvora energije u svom
području. Pokretanjem i povezivanjem lokalnih i
regionalnih uprava koje imaju zajedničke ciljeve u
skladu sa evropskim energetskim i klimatskim ciljevima, sporazum je postao jedinstvena inicijativa
koja je prepoznata u evropskim institucijama. Lokalne vlasti su u mogućnosti da utiču na promene u ponašanju građana i bave se klimatskim i energetskim
izazovima kroz usklađivanje javnih i privatnih interesa i integraciju održivog razvoja energije u ciljeve
lokalnog razvoja. Gradovi potpisnici Sporazuma posvećeni su akciji koja će podržati smanjenje gasova
sa efektom staklene bašte za 40% do 2030. godine.
i usvajanje zajedničkog pristupa ublažavanju i prilagođavanju klimatskih promena.
Potpisnice Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju imaju zajedničku viziju za 2050. godinu koja uključuje:
• smanjenje emisije CO2, čime doprinosi održavanju prosečnog globalnog zagrevanja iznad +2 ° C u
odnosu na predindustrijske temperature, u skladu sa
Međunarodni klimatski sporazum usvojen na konferenciji COP 21 u Parizu u decembru 2015. godine
• priprema za moguće štetne efekte klimatskih promena
• univerzalni pristup sigurnim i održivim energetskim uslugama po pristupačnim cenama za sve, čime
se povećava kvalitet života i sigurnost snabdevanja
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сигурност снабдевања енергијом .
Потписивањем
Споразума
градоначелника за климу и енергију, о којем
одлуку доноси градско / општинско веће, град /
општина се обавезује да ће радити на:
• смањење емисије CО2 (могуће и других
гасова са ефектом стаклене баште) у
административном подручју за најмање 40% до
2030. године ефикаснијом употребом енергије и
већом употребом обновљивих извора енергије
• спровођење мера и активности у вези са
прилагођавањем на климатске промене
• повећање његове отпорности прилагођавању
климатским променама.
Придруживањем иницијативи, град /
општина ће дефинисати своју политику:
• израдом пописа почетних емисија и процене
ризика и осетљивости на климатске промене
• израдом и усвајањем Акционог плана за
одрживу енергију и борбу против климатских
промена (СЕЦАП), о коме је одлучило градско
/ општинско веће, у року од две године од
датума придруживања иницијативи
Надгледање примене СЕЦАП-а, Градови
и општине раде најмање сваке две, а највише
сваке четири године.
Споразум градоначелника за климу
и енергију је добровољна иницијатива и
потписници не сносе никакве последице за
евентуално неиспуњење планираних циљева.
Придруживање иницијативи не подразумева
увођење додатних намета за грађане или
предузетнике као што су еколошке таксе и
слично. Слично томе, Град / Општина није
дужан да директно обезбеди финансијска
средства или учествује у финансирању
спровођења мера за смањење емисија мимо
свог директног утицаја, али је разумно
претпоставити да ће Град / Општина (као и
сви други актери) морати да обезбеди примена
политике одрживог развоја.фондови који ће
резултирати смањењем емисија.
Додатна
предност
придруживања
иницијативи Споразума градоначелника за
климу и енергију је могућност коришћења

energijom .
Potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika
za klimu i energiju, o kojem odluku donosi gradsko
/ opštinsko veće, grad / opština se obavezuje da će
raditi na:
• smanjenje emisije CO2 (moguće i drugih gasova sa efektom staklene bašte) u administrativnom
području za najmanje 40% do 2030. godine efikasnijom upotrebom energije i većom upotrebom obnovljivih izvora energije
• sprovođenje mera i aktivnosti u vezi sa prilagođavanjem na klimatske promene
• povećanje njegove otpornosti prilagođavanju klimatskim promenama.
Pridruživanjem inicijativi, grad / opština će
definisati svoju politiku:
• izradom popisa početnih emisija i procene rizika i
osetljivosti na klimatske promene
• izradom i usvajanjem Akcionog plana za održivu
energiju i borbu protiv klimatskih promena (SECAP), o kome je odlučilo gradsko / opštinsko veće,
u roku od dve godine od datuma pridruživanja inicijativi
Nadgledanje primene SECAP-a, Gradovi i
opštine rade najmanje svake dve, a najviše svake četiri godine.
Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju je dobrovoljna inicijativa i potpisnici ne snose
nikakve posledice za eventualno neispunjenje planiranih ciljeva. Pridruživanje inicijativi ne podrazumeva uvođenje dodatnih nameta za građane ili preduzetnike kao što su ekološke takse i slično. Slično
tome, Grad / Opština nije dužan da direktno obezbedi finansijska sredstva ili učestvuje u finansiranju
sprovođenja mera za smanjenje emisija mimo svog
direktnog uticaja, ali je razumno pretpostaviti da
će Grad / Opština (kao i svi drugi akteri) morati da
obezbedi primena politike održivog razvoja.fondovi
koji će rezultirati smanjenjem emisija.
Dodatna prednost pridruživanja inicijativi
Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju je
mogućnost korišćenja SECAP-a u strategiji razvo-
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СЕЦАП-а у стратегији развоја града / општине
од 2020, пошто је СЕАП био део тренутне
стратегије. Исто тако, поседовање СЕЦАП-а
или еквивалентног планског документа јасан
је знак политичке посвећености, што је један
од услова за пријаву на део програма ЕУ који
подржава постизање циљева СЕЦАП-а.
Општина Пријепоље
Општинско веће   
Број:351-124/21
Дана:25.05.2021.године
Пријепоље  

ja grada / opštine od 2020, pošto je SEAP bio deo
trenutne strategije. Isto tako, posedovanje SECAP-a
ili ekvivalentnog planskog dokumenta jasan je znak
političke posvećenosti, što je jedan od uslova za prijavu na deo programa EU koji podržava postizanje
ciljeva SECAP-a.
Opština Prijepolje
Opštinsko veće   
Broj:351-124/21
Dana:25.05.2021.godine
Prijepolje  
OPŠTINSKO VEĆE
PREDSEDNIK
Vladimir Babić

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Владимир Бабић
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