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На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/07.... 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној 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 члана 40. Статута 

општине Нова Варош ( „Службени лист Oпштине Нова Варош“, број 4/2019 и  4/2020), Одлуке 

о буџету општине Нова Варош за 2022.годину број 06-186/2/2021-02   од 23.12.2021.године, 

Правилник о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних 

ложишта у општини нова варош у 2022. години ( Одлука Скупштине општине Нова Варош, 

„Службени лист Општине Нова Варош“ број 06-107/5/2022-03 од 20.10.2022.године ), Одлуке 

о расписивању Конкурса за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних ложишта на територији општине Нова Варош у 2022.години ( Одлука ОВ бр 

06-119/26/2022-03 од 09.11.2022.године),  Комисија за спровођење реализације мера смањења 

загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Нова Варош у 

2022.години 

 

расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних 

ложишта на територији општине Нова Варош у 2022.години 

 

 

I ЦИЉ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Члан 1. 

Циљ спровођења Јавног позива за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха 

пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Нова Варош у 2022.години је 

унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих 

извора енергије у домаћинствима, као и смањење загађења ваздуха и смањење емисија 

штетних гасова. 

 

II ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

Члан 2. 

 

Средства за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних ложишта опредељују се Одлуком о буџету општине Нова Варош за 

2022.годину, Програм енергетске ефикасности. За спровођење Конкурса у 2022. години 

опредељена су средства у укупном износу од 800.000,00 динара. У 2022. години суфинасираће 

се мера: 

1) Набавка енергетски ефикасних котлова на дрвну биомасу (пелет, брикет, дрвну сечку) 

за станове и породичне куће: 

 Удео средстава подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са 

ПДВ по појединачној пријави а максимално учешће Општине Нова Варош до 

110.000,00 са ПДВ 

Прихватљиви укупни трошкови са ПДВ-ом односе се на набавку ложних уређаја на 

дрвну биомасу (пелет, сечка, брикет...) без трошкова уградње. 

Конкурсом није прописан произвођач опреме.
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I I I УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС 

Члан 3. 

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која станују у породичним кућама и 

становима  и испуњавају следеће услове: 

1) да је подносилац пријаве: 

– власник објекта и да живи у породичној кући или у стану на територији 

Општине Нова Варош ( према решењу за порез и фотокопије личне карте),    

2) да је објекат настањен, усељен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну 

енергију где се види да је потрошња електричне енергије  у објекту  у претходном 

месецу минимално 30 kwh. 

3) да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат: 

(1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи; 

(2) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозовле; 

(3) грађевинску дозволу добијену из поступка легализације, или 

(4) решење о озакоњењу. 

4) да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину; 

5) да стамбени објекат - кућа није прикључена на градски топловод, односно да 

стамбена зграда за колективно становање нема техничких могућности за прикључење 

на градски топловод. 

6) прихватају се искључиво трошкови набавке индивидуалног ложишта, без трошкова 

уградње, набавке остале опреме и радова реализовани од 01.јануара 2022.године до 

дана предаје пријаве, у року јавног конкурса. 

7) да је у објекту за који се подноси пријава инсталирана и уграђена цевна мрежа, 

повезана на набављени котао 
Члан 4. 

Право учешћа на Конкурсу немају власници посебних делова стамбено-пословних 

објеката који не служе за становање. 

Право учешћа немају власници објеката који нису усељени и опремљени за 

становање.  

Неприхватљиво је суфинансирање ложишта који сагоревају чврсто гориво (угаљ, 

огревно дрво). 

 

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

Члан 5. 

 

 

А) Документацијa коју доставља грађанин - подносилац пријаве при подношењу 

пријаве:  
1) потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мере набавке котла на 

биомасу (Прилог 1)  са попуњеним подацима и о стању грађевинских (фасадних) 

елемената и грејног система објекта; 

2) фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе 

на адреси породичне куће/стана за коју се подноси пријава. За малолетна лица 

доставити фотокопије здравствених књижица; 

3) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат  за који се 

конкурише за последњи месец, ради доказа да се живи у пријављеном стамбеном 

објекту о (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh 

месечно); 

4) копија решења о утврђивању пореза на имовину; 
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5) копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност 

објекта ( доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи; грађевинску 

дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе; грађевинску дозволу 

добијену из поступка легализације или решење о озакоњењу); 

6) оверену копију рачуна/фактуре за опрему – котао на биомасу ( пелет, дрвна сечка) 

издат од овлашћеног привредног субјекта; 

7) оверену копију гаранције за уграђени котао; 

8) копију отпремнице за набављени котао која гласи на име и презиме грађанина који 

подноси пријаву; 

9) атесте и сертификате за набављени и уграђени котао којим се доказује ефикасност;  

10) изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата за сваког члана 

домаћинства са јасно видљивом адресом становања ( Прилог 2); 

11) потврда/доказ о редовном измирењу обавеза за 2021.годину по основу пореза на 

имовину;  

12) изјава о претходном коришћењу субвенција за енергетску санацију ( средства 

општине/Министарства) – Прилог 3; 

13) изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити 

и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су 

неопходни у поступку одлучивања.(Прилог 4) 

14) Потврда „Енергија-Златар НВ“ доо да стамбени објекат - кућа није прикључена на 

градски топловод, односно за станове да стамбена зграда за колективно становање 

нема техничких могућности за прикључење на градски топловод. 

 

V ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Члан 6. 

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет  страници и 

огласној табли Општине Нова Варош 

Конкурс је отворен до 02.12.2022.године. 
 

VI ПРИЈАВА НА КОНКУРС 

Члан 7. 
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Пријава се подноси у затвореној коверти са именом, презименом и адресом 

подносиоца захтева, преко писарнице Општинске управе или поштом на адресу: 

 

Општина Нова Варош 

Карађорђева 32 

31320 Нова Варош 

Са назнаком: СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА 

ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У ОПШТИНИ НОВА ВАРОШ У 

2022.ГОДИНИ - Не отварати 

 

VII ПРЕГЛЕД И ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА 

Члан 8. 

Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава врши ће се 

на основу листе приоритета састављене бодовањем према следећим критеријумима: 

 

Набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу, за 

породичне куће и станове 

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 

*минимална дебљина за термичку изолацију износи 10cm 

 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине 

стамбеног објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

К<15  5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20  4 

20≤К<22,5  3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5  2,5 
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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 

 

Преглед, оцену и рангирање пријава вршиће Комисије за реализацију Правилника о 

спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта у 

општини Нова Варош у 2022. години на основу Критеријума за  бодовање 
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Комисија након истека рока за подношење захтева, врши обавезни теренски обилазак 

објеката свих подносиоца захтева и сачињава прелиминарну листу. 

Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места врши бодовање поднетих 

захтева на основу критеријума одређених Правилником, уз обавезно присуство подносиоца 

захтева, сачињава се Записник у два примерка, при чему један примерак остаје подносиоцу 

пријаве, а други задржава Комисија. 

Прелиминарна листа корисника средстава утврђује се на основу броја додељених 

бодова и објављује на званичном сајту и огласној табли Општинске управе Нова Варош. 

Подносилац пријаве има право примедбе на Прелиминарну листу корисника у року 

од три дана од дана објављивања Прелиминарне листе. Примедбе се подносе писменим 

путем на писарници Општинске управе Нова Варош. Комисија је дужна да у року од 8 дана 

након пријема примедби, размотри приговоре и донесе одлуку о приговору. Након 

разматрања примедби Комисија утврђује Предлог одлуке са листом   корисника средстава.  

Коначну Одлуку са листом корисника за суфинансирање мера смањења загађења 

ваздуха пореклом из индивидуалних извора у Општини Нова Варош у 2022. години (у 

даљем тексту Одлуку) доноси Општинско веће на предлог Комисије. 

Одлука са листом корисника се објављује на званичној интернет страници и огласној 

табли Општине Нова Варош. Број корисника средстава утврђених листом корисника може 

се проширити у зависности од утрошка средстава. 

На основу Одлуке и листе корисника средстава, Општина Нова Варош ће са свим 

одабраним корисницима склопити Уговоре о суфинасирању. 

Корисник средстава је дужан да набављени котао одржава и користи у свом 

власништву најмање 3 године од дана потписивања Уговора. 

 

Заинтересовани учесници јавног Конкурса у току трајања јавног позива, а пре 

подношења пријава детаљне информације могу добити на телефон број 033/62-140 или у 

канцеларији број 307 Општинске управе Нова Варош. 

Документа за пријаву се могу преузети у канцеларији 307 Општинске управе Нова 

Варош или са званичне интернет странице Општине Нова Варош www.novavaros.rs. 

 

 

 
Комисија за спровођење мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта 

http://www.novavaros.rs./

