Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 110-18/21-V
Датум: 14. јул 2021. године
Крагујевац
Градско веће, на основу члана 20. став 1. тачка 4. и 8. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 25. и
члана 40. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19
и 149/20), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије
(„Службени гласник РС“, број 40/21) и члана 59. тачка 25. Статута града Крагујевца („Службени
лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. тачке 27. Одлуке о Градском већу („Службени лист
града Крагујевца", бр. 25/15 - пречишћен текст и 12/19) и члана 49. Пословника о раду Градског
већа („Службени лист града Крагујевца“, број 17/19), Одлуке о финансијској подршци у
домаћинствима у процесу енергетске транзиције („Службени лист града Крагујевца“, број 10/21),
на седници одржаној дана 14. јула 2021. године, доноси
ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника о суфинансирању дела трошкова за реализацију
енергетске транзиције

Члан 1.
Члан 4. Правилника о суфинансирању дела трошкова за реализацију енергетске
транзиције („Службени лист града Крагујевца“ број 12/21), (у даљем тексту : Правилник) мења се
и гласи:
‘’Члан 4.
Јавним позивом се одређују мере енергетске транзиције које се финансирају средствима
из буџета Града и укупна планирана средства које град заједно са министарством додељује за
сваку појединачну меру.
Мера 1. Постављање термичке изолације спољних зидова, крова и таваница на
породичним стамбеним објектима не подразумева посебан дизајн фасада и радове на
појединачним етажама стамбених објеката.
Термичка својства објекта која морају бити испуњена у погледу енергетске ефикасности
након реализације ове мере су:
 Спољни зид на породичним стамбеним
објектима следећих карактеристика (U коефицијент прелаза топлоте):


U ≤ 0,4 W/m2K за термичку изолацију

Мера 2. Замена спољне столарије са одговарајућим термичким својствима на породичним
стамбеним објектима.

Средства се могу користити за замену столарије на једној или свим етажама, при чему
замена столарије на свакој етажи мора бити комплетна.
Средства ће се одобравати за набавку и уградњу ПВЦ столарује у белој боји, појединачних
прозора и врата, улазних врата стамбених објеката која су у директној вези са грејаним
простором.
Термичка својства објекта која морају бити испуњена у погледу енергетске ефикасности
након реализације ове мере су:
 Спољна столарија са следећим техничким карактеристикама (U – коефицијент прелаза
топлоте):



U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата
U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата

Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за замену
столарије.
Мера 3. Набавка и инсталација котла или етажне пећи на дрвни пелет за породичне
стамбене објекте.
Средства ће се одобравати за набавку котла или етажне пећи која као енергент користи
искључиво пелет.
Средства се неће одобравати за котлове или етажне пећи која није у систему етажног или
централног грејања.
Мера 4. Набавка и инсталација котла на гас за породичне стамбене објекте.
Средства ће се одобравати за набавку котла који као енергент користи искључиво гас.
Средства се неће одобравати за котлове или етажне пећи која није у систему етажног или
централног грејања.
Мера 5. Набавка и уградња топлотне пумпе за породичне стамбене објекте.
Средства ће се одобравати за набавку и инсталацију топлотне пумпе ваздух-вода,
геотермалних топлотних пумпи и хибридних топлотних пумпи.
Мера 6. Набавка и инсталације соларног колектора за грејање и производњу електричне
енергије за породичне стамбене објекте.
Средства ће се одобравати за набавку и инсталацију соларних колектора за грејање и
производњу електричне енергије.“

Члан 2.
Члан 12. Правилника, мења се и гласи:
‘’Члан 12.
Право учешћа на конкурсу имају привредни субјекти који испуњавају следеће услове:

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

да имају седиште на територији града;
да су регистровани као привредна друштва и предузетници;
да над њима није покренут стечајни поступак, поступак ликвидације и да нису у блокади;
да су измирили доспеле обавезе по основу јавних прихода;
да имају најмање једног запосленог на неодређено време на дан 31. децембра године која
претходи години расписивања јавног позива
да имају искуство у обављању активности предвиђене јавним позивом.
да имају атест за материјале и производе.
Додатни услови биће дефинисани Одлуком о јавном позиву и јавним позивом.“

Члан 3.
У члану 13. став 1. иза тачке 9) додаје се тачка 10) која гласи:
„10) рокове за реализацију мера;
Досадашње тачке 10), 11) и 12) постају тачке 11), 12) и 13).
Члан 4.
У Члану 14. став 2. Правилника, тачке 5. и 6. се бришу.
У Члану 14. став 3. Правилника, се брише.
Члан 5.
Члан 15. Правилника се мења и гласи:
‘’Члан 15.
Критеријуми за рангирање привредних субјеката обухватају следеће:
1. Цена кључних добара заједно са уградњом за меру за коју конкуришу
2. Рок важења цена за меру коју конкуришу;
3. Други критеријуми ближе дефинисани јавним позивом.
Јавним позивом се одређује максималн број бодова по сваком од критеријума и број
бодова по подкритеријумима дефинисани у оквиру појединих критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и подкритеријумима
примењеним на поједини Програм не може прећи 100.
Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом
критеријума овог члана Правилника.“
Члан 6.
Члан 21. Правилника, мења се и гласи:
‘’Члан 21.
Право учешћа на јавном позиву немају:
1. Власници посебних делова стамбено-пословног објекта који не служе за становање;
2. Власници стамбених објеката који су у предходном периоду користили средства града
Крагујевца за сличне активности и иста оправдали,
3. Власници стамбених објеката који су у претходне две године после достављања
Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од
спровођења активности.“

Члан 7.
Члан 23. Правилника, мења се и гласи:
‘’Члан 23.
Документација коју доставља физичко лице при подношењу пријаве:
1. Потписан и попуњен Пријавни образац за суфинансирање мера енергетске
ефикасности са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише;
2. Попуњен образац (Прилог 2) овог Правилника који се односи на стање грађевинских
(фасадних) елемената и грејног система објеката;
3. Фотокопија личне карте или очитана лична карта подносиоца захтева којом се види
адреса становања подносиоца пријаве;
4. Решење о утврђивању пореза на имовину;
5. Копија грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност
објеката;
6. Фотокопија рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се
конкурише за поседњи месец, ради доказа да власници живе у пријављеном
стамбеном објекту (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 50
Kwh месечно);
7. Потврда могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке котла на гас (за
набавку котла на природни гас);
8. Предмер и предрачун/профактура за опрему са уградњом издата од привредног
субјекта са листе директних корисника коју је објавио град Крагујевац;
9. Изјава о члановима домаћинстава са фотокопијом личних карата за сваког члана
домаћинства са јасно видљивом адресом;
10. Потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид,
прибавити и обрадите податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а
који су неопходни у постпку одлучивања.’’

Члан 8.
Члан 24. Правилника се брише.
Досадашњи чланови 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. и 35. постају чланови 24.,
25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. и 34.
Члан 9.
У члану 25. Правилника додају се ставови 5., 6., 7., 8., 9. 10., 11., и 12., који гласе:
„Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор физичких лица врши се на
основу листе приоритета састављене бодовањем према следећим критеријумима:
Критеријуми за избор пријава физичких лица одређују се јавним позивом и садрже:
Постављање термичке изолације спољних зидова, крова и таваница на
породичним стамбеним објектима
Постојеће стање спољних зидова
Спољни зидови без термичке изолације
Спољни зидови са термичком изолацијом

Број бодова
10
0

Постојећи начин грејања на:
Угаљ/лож уље/мазут
Електрична енергија
Дрво

Број бодова
15
10
5

Природни гас/пелет

0

Замена спољне столарије са одговарајућим термичким својствима на породичним
стамбеним објектима
Број бодова
Постојеће карактеристике спољне столарије
Дрвени, једноструки са једним стаклом
15
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима
10
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом
5
ПВЦ, алуминијум
0
Постојећи начин грејања
Угаљ/лож уље/мазут
Електрична енергија
Дрво
Природни гас/пелет/даљинско грејање

Број бодова
15
10
5
0

Набавка и инсталација котла или етажне пећи на дрвни пелет за породичне
стамбене објекте
Постојећи начин грејања
Угаљ/лож уље/мазут
Електрична енергија
Дрво
Природни гас/пелет/даљинско грејање

Број бодова
15
10
5
0

Врста грејног уређаја
Пећ („Смедеревац“), котао на угаљ, дрва
Комбиновано грејање на пећи („Смедеревац“) и електрични грејачи
(ТА пећи, грејалице, уљани радијатори)
Електрични грејачи (ТА пећи, грејалице, уљани радијатори)
Котлови на гас, на пелет

Број бодова
15
10
5
0

Набавка и уградња топлотних пумпи
за породичне стамбене објекте
Постојећи начин грејања
Угаљ/лож уље/мазут
Електрична енергија
Дрво
Природни гас/пелет/даљинско грејање

Број бодова
15
10
5
0

Врста грејног уређаја
Пећ („Смедеревац“), котао на угаљ, дрва
Комбиновано грејање на пећи („Смедеревац“) и електрични грејачи
(ТА пећи, грејалице, уљани радијатори)
Електрични грејачи (ТА пећи, грејалице, уљани радијатори)
Котлови на гас, на пелет

Број бодова
15
10
5
0

Набавка и инсталација котлова на природни гас за породичне стамбене објекте
Постојећи начин грејања
Угаљ/лож уље/мазут
Електрична енергија
Дрво
Природни гас/пелет/даљинско грејање

Број бодова
15
10
5
0

Врста грејног уређаја
Пећ („Смедеревац“), котао на угаљ, дрва
Комбиновано грејање на пећи („Смедеревац“) и електрични грејачи
(ТА пећи, грејалице, уљани радијатори)
Електрични грејачи (ТА пећи, грејалице, уљани радијатори)
Котлови на гас, на пелет

Број бодова
15
10
5
0

Набавка и инсталација соларних колектора за грејање и производњу електричне
енергије
Постојећи начин грејања санитарне воде
Угаљ/лож уље/мазут
Електрична енергија-бојлер
Дрво
Природни гас/пелет

Број бодова
15
10
5
0

*Као критеријум за бодовање, за све мере из става 1. овог члана, користи се К - фактор
заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из пореске
пријаве) и броја корисника тог објекта.
К фактор заузетости површине за породичне куће
К≤15
15≤К<17,5
17,5≤К20
20≤К<22,5
22,5≤К<25
25≤К<27,5
27,5≤К<30
К>30

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и
број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих
критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима
примењеним на поједини Програм не може прећи 100.
Уколико се за грејање користе два или више различитих енергената, број бодова
се рачуна као аритметичка средина бодова за наведене енергенте.
Приликом бодовања столарије на објекту на коме се налази више врста столарије
бодоваће се прозори чија је укупна површина највећа.

Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова, предност имају подносиоци
пријава чији је фактор искоришћавања површине К већи.
Начин бодовања биће дефинисан у Јавном позиву.
Члан 10.
Члан 26. Правилника мења се и гласи:
‘’Члан 26.
Оцењивање и рангирање физичких лица, врши се применом критеријума из члана
25.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима из члана 25. утврђује
прелиминарну ранг листу крајњих корисника за сваку меру на основу бодовања према
критеријумима из члана 25. овог правилника.
Листу из става 2. овог члана Комисија објављује на огласној табли Града
Крагујевца и званичној интернет страници Града Крагујевца.
Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену
документацију по утврђивању листе из става 2. овог члана у року од три дана од дана
објављивања листе у скласу 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.
Комисија је дужна да размотри поднете приговоре 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 Комисија врши теренски обилазак ради
увида у стање стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем подносиоца
пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.
Уколико Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог члана утврди да је
подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из
ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски обилазак првог
следећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.
Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева Комисија
сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један
задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене у предмеру и
предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на јавни позив прихватљиве.
На основу записника из става 9. овог члана Комисија сачињава коначну листу
крајњих корисника.
Листу из става 10. овог члана Комисија објављује на огласној табли Града
Крагујевца и званичној интернет страници града Крагујевца.
На листу из става 10. овог члана подносиоци пријава код којих је извршен теренски
обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања
коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси писарници.
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 приговорима сачини
коначну листу.

Градоначелник доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим
корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују
уговори.“
Члан 11.

Овај Правилник објавити у „Службеном листу града Крагујевца“.

Oбразложење
Правни основ за доношење овог правилника садржан је у члану 20. став 1. тачка 4. и 8.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др.
закон и 47/18), којим је прописано да се општина преко својих органа, у складу са Уставом и
законом стара о задовољавању потреба грађана и стара о заштити животне средине, заштити од
елементарних и других непогода, заштити културних добара од значаја за општину, члана 25. и
члана 40. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19
и 149/20),којим је прописано финансирање надлежности јединице локалне самоуправе и упуства
за припрему буџета локалне власти, члана 69. и 70. Закон о енергетској ефикасности и
рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21) којим се прописују средства
за финансирање и финансирање на нивоу аутономне покрајне и јединице локалне самоуправе,
чланом 59. став 1. тачка 25. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, бр.
8/19), члану 2. став 1. тачка 27. и члану 32. Одлуке о Градском већу („Службени лист града
Крагујевца“, бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19), у члану 49. Пословника о раду Градског већа
(„Службени лист града Крагујевца“, број 17/19), којим је прописано да Градско веће врши и друге
послове у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима, као и да
Градско веће у вршењу послова из своје надлежности доноси: одлуке, само када је законом
предвиђено, пословник, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, препоруке, планове,
програме и друга акта у складу са законом, Статутом, Одлуком о Градском већу и пословником о
раду Градског већа и Одлуком о финансијској подршци у домаћинстивима у процесу енергетске
транзиције („Службени лист града Крагујевца“ број 10/21).
Разлог за измене и допуне овог Правилника садржан је у потреби да се исти усклади са
предлогом који је Министарства енергетике и рударства доставило јединицама локалне
самоуправе.
Председник,
Никола Дашић

