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На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 и 09/20) и члана 41. Одлуке о Градској
управи Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и
60/19), заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ВИШЊИЧКЕ БАЊЕ ИЗМЕЂУ
УЛИЦА: ДЕСПОТОВАЧКЕ, ДАРИНКЕ ЈЕВРИЋ, ДРАГИЊЕ АДАМОВИЋ И НЕДЕЉКА КОШАНИНА, ГРАДСКА
ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације дела Вишњичке бање између улица: Деспотовачке, Даринке Јеврић, Драгиње Адамовић и Недељка Кошанина, градска општина Палилула (у даљем тексту: план детаљне регулације).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се Центру
за планирање урбаног развоја – ЦЕП, Београд, Захумска 34,
који је дужан да нацрт плана изради у року од 10 месеци од
доношења Одлуке о изради плана.
3. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Урош Атанасковић, Београд, 27. марта 9.
4. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Палилула, део
Вишњичке бање између улица: Деспотовачке, Даринке Јеврић, Драгиње Адамовић и Недељка Кошанина, до зелених
површина и планираног спортског комплекса на истоку,
који су планирани Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град
Београд (целине I–XIX), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже површине око 8 hа.
5. Плански основ за израду плана детаљне регулације
представљају План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I–XIX), („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) и План генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града
Београда”, број 110/19).
– Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I–XIX) у граници обухвата плана детаљне
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регулације планиране су површине осталих намена – површине за становање (С4 – зона породичног становања – санација неплански формираних блокова).
– Према Плану генералне регулације система зелених површина Београда, у оквиру границе обухвата плана детаљне
регулације нема планираних јавних зелених површина.
6. Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање
јавног интереса, стварање планских могућности за унапређење коришћења постојећих и изградњу нових садржаја,
обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за постојећу и планирану изградњу, очување и побољшање услова животне средине, увођење самоодрживог, еколошки стабилног система.
7. У оквиру намене простора плана детаљне регулације
нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
8. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе Града Београда, узимајући у обзир податке
наведене у овом Решењу, утврдио је да план детаљне регулације не представља оквир за одобравање будућих развојних
пројеката предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину, у смислу одредбе члана 5.
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
9. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације плана
детаљне регулације.
Обра зложење
Изради плана детаљне регулације приступа се на основу
Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Вишњичке
бање између улица: Деспотовачке, Даринке Јеврић, Драгиње
Адамовић и Недељка Кошанина, Градска општина Палилула.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Палилула, део
Вишњичке бање између улица: Деспотовачке, Даринке Јеврић, Драгиње Адамовић и Недељка Кошанина, до зелених
површина и планираног спортског комплекса на истоку,
који су планирани Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град
Београд (целине I–XIX), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже површине око 8 hа.
Израда плана детаљне регулације поверава се Центру за
планирање урбаног развоја – ЦЕП, Београд, Захумска 34,
који је дужан да Нацрт плана изради у року од 10 месеци од
доношења Одлуке о изради плана.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Урош Атанасковић, Београд, 27. марта 9.
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Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планирану намену којом нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и мишљење
Секретаријата за заштиту животне средине (V-04 бр. 501.3115/2020 од 16. новембра 2020. године) утврдио је да предметни план детаљне регулације не представља оквир за
одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину
и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на
животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно одредбама члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-8/21 од 5. маја
2021. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда, доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна плана
детаљне регулације Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски
водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
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Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
бр. 501.3-62/2021 oд 21. јула 2021. године), ЈКП „Зеленило –
Београд” (допис бр. 15822/1 од 26. јуна 2021. године) Завод
за заштиту природе Србије (допис 03 бр. 021-2304/2 од 28.
јула 2021. године) и ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис бр. 45041/1, I4-1/1354/21 од 29. јуна 2021. године) доставили су мишљења у којима наводе да се може
донети Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, заменик начелника градске управе
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-8/21, 19. априла 2022. године
Заменик начелника Градске управе,
секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове
Бојана Радаковић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

САВСКИ ВЕНАЦ
Скупштина Градске општине Савски венац, на 14. седници одржаној 20. априла 2022. године, на основу члана
17. став 1. тачка 27. Статута Градске општине Савски венац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10,
33/13, 36/13, 66/16, 78/19 и 122/20), донела је

ПО С ЛОВНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређује се конституисање, организација и рад Скупштине Градске општине Савски венац (у
даљем тексту: Скупштина), начин остваривања права и дужности одборника и друга питања везана за рад Скупштине и радних тела Скупштине.
Члан 2.
Сви појмови који су у овом пословнику употребљени у
граматичком мушком роду, подразумевају мушки и женски
природни род.
Члан 3.
Скупштину представља председник Скупштине.
Члан 4.
Скупштина има печат округлог облика са грбом Републике Србије у средини и натписом ћириличким писмом
око грба у ширем кругу по ободу печата „РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД – БЕОГРАД”, у ужем кругу „ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ”, а у најужем кругу
„СКУПШТИНА ОПШТИНЕ”.

II. КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ
1. Конститутивна седница
Члан 5.
Конститутивну седницу Скупштине сазива председник
Скупштине из претходног сазива у року од 10 дана од дана
објављивања решења о додели мандата на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, тако да се та седница одржи
најкасније 30 дана од дана објављивања решења о додели
мандата на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
Конститутивној седници Скупштине, до избора председника Скупштине, председава најстарији кандидат за одборника којем је додељен мандат (у даљем тексту: председавајући), а у раду му помажу по један кандидат за одборника
са две изборне листе које су добиле највећи број одборничких мандата и секретар Скупштине претходног сазива. Уколико кандидати за одборнике са изборне листе не одреде
кандидата за одборника који помаже у раду председавајућем, то право стичу кандидати за одборнике са следеће изборне листе по броју одборничких мандата.
Ако најстарији кандидат за одборника којем је додељен
мандат не може или неће да председава, конститутивној
седници Скупштине председава најстарији присутни кандидат за одборника којем је додељен мандат.
Члан 6.
Скупштина се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине.
2. Потврђивање мандата одборника
Члан 7.
Кандидати за одборнике стичу права и дужности одборника Скупштине даном потврђивања мандата на конститутивној седници.
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Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања
мандата и траје четири године, односно до престанка мандата одборника тог сазива Скупштине.
Скупштина потврђује мандате одборницима на основу
извештаја Верификационог одбора (у даљем тексту: одбор).
Члан 8.
На почетку конститутивне седнице Скупштине председавајући предлаже састав одбора.
Одбор има три чланa, и то по једног чланa са три изборне листе које су добиле највећи број одборничких мандата у
Скупштини.
Уколико кандидати за одборнике са изборне листе не
одреде члана, то право стичу кандидати за одборнике са
следеће изборне листе по броју кандидата за одборнике.
Одбор је изабран ако се за њега јавним гласањем изјасни
већина присутних одборника.
Одбором председава најстарији члан Одбора.
Одбор престаје са радом кадa Скупштина потврди мандате одборника.
Члан 9.
Одбор, на основу извештаја Изборне комисије Градске
општине о спроведеним изборима и решења о додељивању
мандата кандидатима за одборнике, утврђује да ли су подаци из уверења о избору сваког одборника истоветни са подацима из извештаја Изборне комисије Градске општине и
решења о додељивању мандата кандидатима за одборнике и
да ли су уверења издата од надлежног органа и о томе подноси извештај Скупштини.
Члан 10.
О потврђивању мандата одборника, на основу извештаја одбора, Скупштина одлучује јавним гласањем, већином
гласова присутних кандидата за одборнике.
У гласању могу учествовати кандидати за одборнике
којима су додељени мандати и који имају уверење Изборне
комисије Градске општине о избору за одборнике.
3. Избор председника и заменика председника Скупштине
Члан 11.
Скупштина, на конститутивној седници бира председника Скупштине из реда одборника, на четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника
Скупштине.
Кандидата за председника Скупштине може предложити најмање 1/3 одборника.
Трећину одборника у смислу одредаба овог пословника
чини 13 одборника.
Одборник може учествовати у предлагању само једног
кандидата.
Члан 12.
Предлог кандидата за председника Скупштине подноси
се председавајућем у писаном облику, након потврђивања
мандата одборника.
Предлог садржи име и презиме кандидата, биографију,
страначку припадност, образложење, сагласност кандидата у
писаном облику, као и име и презиме известиоца предлагача.
Ради припреме предлога из става 1. овог чланa, председавајући одређује паузу у трајању од најмање 30 минута.
Члан 13.
Председавајући доставља одборницима све припремљене предлоге кандидата за председника Скупштине.
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У име предлагача, известилац предлагача има право да
образложи предлог.
Предложени кандидат за председника Скупштине има
право да се представи и изнесе свој програм рада.
О предложеним кандидатима отвара се расправа.
После расправе председавајући утврђује листу кандидата за председника Скупштине, и то по азбучном реду презимена.
Члан 14.
Гласањем за избор председника Скупштине руководи
председавајући, коме у раду помажу секретар Скупштине
претходног сазива и по један одборник са две изборне листе које су добиле највећи број одборничких мандата.
Кандидат за председника Скупштине не може руководити гласањем нити помагати у руковођењу.
Члан 15.
Гласање се врши на гласачким листићима.
Сви гласачки листићи су исте величине, облика и боје.
Сваки гласачки листић оверен је печатом Скупштине.
На гласачком листићу поред назнаке да се гласа о председнику Скупштине наводе се кандидати редоследом утврђеним у листи кандидата. Испред имена сваког кандидата
ставља се редни број.
Гласа се за једног од предложених кандидата заокруживањем редног броја испред његовог имена и презимена.
Када је предложен само један кандидат гласање се врши
заокруживањем „за” или „против” предлога.
Неважећим гласачким листићем сматра се непопуњени
гласачки листић, гласачки листић који је тако попуњен да
се не може са сигурношћу утврдити за кога је одборник гласао, као и листић на коме је заокружен већи број кандидата.
Члан 16.
Након утврђивања резултата гласања, председавајући
подноси Скупштини извештај о резултатима гласања.
Извештај о резултатима гласања садржи: број уручених
гласачких листића, број гласачких листића који су убачени
у гласачку кутију, број неважећих гласачких листића, број
важећих гласачких листића и укупан број гласова који је
добио сваки кандидат за председника Скупштине.
Члан 17.
За председника Скупштине изабран је одборник који је
добио већину гласова од укупног броја одборника.
Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину, у другом кругу гласаће се
о два кандидата која су у претходном кругу имала највећи
број гласова.
У другом кругу изабран је кандидат који добије већину
гласова од укупног броја одборника.
Ако ни у другом кругу ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину гласова, поступак кандидовања и избора се понавља.
Члан 18.
Председник Скупштине ступа на дужност по објављивању резултата гласања и преузима вођење седнице Скупштине.
Члан 19.
Предлагање и избор заменика председника Скупштине
спроводи се по истом поступку који је овим псловником
утврђен за избор председника Скупштине.
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4. Постављење секретара и заменика секретара Скупштине
Члан 20.
Секретара Скупштине поставља Скупштина на предлог
председника Скупштине, на четири године, јавним гласањем и може бити поново постављен.
Предлог садржи име и презиме кандидата, биографију и
образложење.
За секретара Скупштине може бити постављено лице
које има стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, са положеним стручним испитом
за рад у органима управе и радним искуством од најмање
три године.
Секретар Скупштине је постављен ако је добио већину
гласова присутних одборника.
Ако кандидат за секретара Скупштине не добије потребан број гласова за постављење, поступак за постављење се
понавља.
Члан 21.
Заменик секретара Скупштине поставља се на исти начин и под истим условима као и секретар Скупштине.
III. ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ОПШТИНЕ
Члан 22.
Скупштина бира председника градске општине, заменика председника градске општине и чланове Већа градске
општине најкасније у року од месец дана од дана конституисања.
Скупштина одлучује о избору председника, заменика
председника и чланова Већа градске општине истовремено,
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Тајно гласање спроводи комисија коју чине три одборника које одреде одборничке групе са највећим бројем мандата у Скупштини, а ако оне нису образоване – по један
представник три изборне листе које имају највећи број мандата у Скупштини. Радом комисије руководи одборник из
одборничке групе, односно са изборне листе која има највећи број мандата у Скупштини. Комисији у раду помаже
секретар Скупштине.
Комисија из става 3. овог чланa подноси Скупштини извештај о резултатима гласања.
1. Избор председника Градске општине
Члан 23.
Председника градске општине бира Скупштина из реда
одборника на време од четири године већином гласова од
укупног броја одборника Скупштине, на начин утврђен у
члану 22. ставови 2. и 3. овог пословника, заокруживањем
„за” или „против” предлога.
Кандидата за председника градске општине предлаже
председник Скупштине градске општине.
Члан 24.
Предлог кандидата за председника градске општине
подноси се у писаном облику.
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Образложени предлог са биографијом кандидата за
председника градске општине, председник Скупштине доставља одборницима.
Предложени кандидат за председника градске општине
дужан je да се представи и изнесе свој програм рада на захтев једног или више одборника.
Члан 25.
За председника градске општине изабран је одборник
који је добио већину гласова од укупног броја одборника.
Ако предложени кандидат није добио потребну већину,
понавља се поступак избора.
2. Избор заменика председника градске oпштине
Члан 26.
Председник градске општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља
своју функцију.
Кандидата за заменика председника градске општине
предлаже кандидат за председника Градске општине, из
реда одборника, а бира га Скупштина, на начин утврђен у
члану 22. ст. 2. и 3. овог пословника, заокруживањем „за”
или „против” предлога.
Образложени предлог са биографијом кандидата за заменика председника градске општине, кандидат за председника градске општине доставља одборницима.
Члан 27.
Председнику и заменику председника Градске општине
избором на те функције престаје мандат одборника у Скупштини.
3. Избор чланова Већа градске општине
Члан 28.
Веће градске општине чине: председник Градске општине, заменик председника Градске општине и седам чланова
које бира Скупштина, на период од четири године, тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника.
Председник градске општине је председник Већа градске општине.
Заменик председника градске општине је члан Већа
градске општине по функцији.
Члан 29.
Кандидате за чланове Већа градске општине предлаже
кандидат за председника Градске општине.
Број кандидата за чланове Већа градске општине одговара броју који се бира.
Члан 30.
Предлог кандидата за чланове Већа градске општине
подноси се у писаном облику.
Образложени предлог са биографијама кандидата за
чланове Већа градске општине доставља се одборницима.
Члан 31.
Избор чланова Већа градске општине врши се на начин
утврђен чланом 22. ст. 2. и 3. овог пословника, заокруживањем „за” или „против” предлога у целини.
Чланови Већа градске општине изабрани су када је предлог у целини добио већину гласова од укупног броја одборника
Ако предлог у целини буде одбијен, поступак предлагања кандидата се понавља са новим кандидатима.
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Члан 32.
Чланови Већа градске општине не могу истовремено
бити и одборници, а могу бити задужени за једну или више
одређених области из надлежности градске општине.
Одборнику изабраном за чланa Већа градске општине
престаје одборнички мандат.
Чланови Већа градске општине могу бити на сталном
раду у Градској општини.
4. Разрешење и оставке председника, заменика председника градске општине и чланова Већа градске општине
Члан 33.
Председнику градске општине престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке или
разрешењем.
Ако је оставка усмено или писмено поднета на седници
Скупштине, Скупштина на истој седници, без гласања утврђује да је председнику градске општине престала функција.
Ако је оставка писмено поднета између две седнице
Скупштине, о оставци председника градске општине обавештавају се одборници Скупштине, а на првој наредној
седници Скупштина, без гласања утврђује да му је функција
престала даном подношења оставке.
Члан 34.
Председник градске општине може бити разрешен пре
истека времена на које је биран, на образложен предлог најмање 1/3 одборника, на исти начин на који је изабран.
О предлогу за разрешење председника градске општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од
дана достављања предлога председнику Скупштине.
Ако Скупштина не разреши председника градске општине, одборници који су поднели предлог за разрешење не
могу поново предложити разрешење председника градске
општине пре истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога.
Члан 35.
Разрешењем или оставком председника градске општине престаје манадат заменика председника Градске општине
општине и Већа градске општине.
Члан 36.
Заменик председника градске општине и члан Већа
градске општине могу бити разрешени и пре истека времена на које су изабрани и могу поднети оставку.
За случај подношења оставке лица из претходног става
сходно се примењују одредбе чланa, ст. 2. и 3. овог пословника.
Члан 37.
Заменик председника градске општине и члан Већа
градске општине могу бити разрешени пре истека времена
на које су бирани, на предлог председника градске општине
или најмање 1/3 одборника, на исти начин на који су изабрани.
Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен.
Када предлог за разрешење заменика председника градске општине и чланa Већа градске општине подноси председник градске општине, дужан је да Скупштини истовремено поднесе предлог за избор новог заменика председника
градске општине и чланa Већа градске општине.
Скупштина истовремено доноси одлуку о разрешењу и
избору.
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Члан 38.
Председник, заменик председника градске општине или
члан Већа градске општине који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове до
избора новог председника, заменика председника градске
општине или чланa Већа градске општине.
Члан 39.
Престанком мандата Скупштине престаје мандат извршних органа градске општине, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност нових
извршних органа, односно председника и чланова привременог органа ако Скупштини престане мандат због распуштања Скупштине.
IV. ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ
1. Председник Скупштине
Члан 40.
Скупштина има председника Скупштине који организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама,
предлаже дневни ред, стара се о остваривању јавности рада
Скупштине, потписује актa којa доноси Скупштина и врши
друге послове утврђене Статутом Градске општине и овим
пословником.
Председник Скупштине се бира на начин предвиђен
одредбама чланова 11-17. овог пословника.
Члан 41.
Председнику Скупштине престаје функција пре истека
времена на које је изабран уколико поднесе оставку, буде
разрешен или му престане мандат одборника.
Ако је оставка усмено или у писаној форми поднета
на седници Скупштине, Скупштина на истој седници, без
гласања, утврђује да је председнику Скупштине престала
функција.
Ако је оставка у писаној форми поднета између две седнице Скупштине, о оставци председника Скупштине обавештавају се одборници Скупштине, а на првој наредној
седници Скупштина, без гласања утврђује да му је функција
престала даном подношења оставке.
Председник Скупштине може бити разрешен и пре истека мандата, на исти начин на који је биран.
Члан 42.
У случају престанка функције председника Скупштине
пре истека мандата, дужност председника Скупштине, до
избора новог, врши заменик председника Скупштине.
2. Заменик председника Скупштине
Члан 43.
Председник Скупштине има заменика који га замењује
у случају његове одсутности и спречености да обавља своје
дужности.
Члан 44.
Заменик председника Скупштине може поднети оставку
или бити разрешен са функције по поступку предвиђеном
овим пословником за подношење оставке, односно разрешење председника Скупштине.
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3. Секретар и заменик секретара Скупштине
Члан 45.
Секретар Скупштине стара се о обављању стручних и
других послова у вези са сазивањем и одржавањем седница
Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
Члан 46.
Скупштина поставља секретара Скупштине под условима и на начин предвиђен чланом 20. овог пословника.
Члан 47.
Скупштина може, на предлог председника Скупштине,
разрешити секретара Скупштине и пре истека времена на
које је постављен, по истом поступку по којем је је постављен.
Секретар Скупштине може поднети оставку.
У случају престанка функције секретару Скупштине пре
истека мандата, дужност секретара Скупштине, до постављења новог, врши заменик секретара Скупштине.
Члан 48.
Секретар Скупштине има заменика, који га замењује у
случају његове одсутности и спречености да обавља своју
дужност.
Заменик секретара Скупштине се поставља и разрешава
на исти начин и под истим условима као и секретар Скупштине.
Заменик секретара Скупштине може поднети оставку.
4. Одборничке групе
Члан 49.
Одборници Скупштине имају право да образују одборничке групе.
Одборничку групу чине одборници који припадају једној политичкој странци, коалицији странака или групи грађана која има најмање два одборника.
Одборничку групу могу удруживањем да образују и одборници који припадају једној политичкој странци, коалицији странака или групи грађана које имају мање од два
одборника.
Одборничка група се конституише тако што се председнику Скупштине подноси списак чланова одборничке групе који је потписао сваки њен члан. На списку се посебно
назначава председник одборничке групе који представља
одборничку групу, а може бити назначен и заменик председника одборничке групе.
Одборничка група може овластити и другог чланa да замењује председника одборничке групе.
Одборник може бити члан само једне одборничке групе.
О промени састава одборничке групе председник групе, у писаној форми, уз писану сагласност одборника који
мења припадност групи, обавештава председника Скупштине.
О образовању нове одборничке групе и о променама у
постојећим обавештавају се одборници Скупштине на првој наредној седници.
Члан 50.
Стручне и административно-техничке послове за потребе одборничких група обавља надлежна организациона
јединица Управе градске општине.
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5. Радна тела Скупштине
5.1. Стална радна тела Скупштине
5.1.1. Образовање и састав
Члан 51.
За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине и вршење других послова у складу са овим пословником, оснивају се комисије као стална радна тела.
Чланови сталних радних тела бирају се из реда одборника и грађана за мандатни период на који су изабрани одборници Скупштине.
Број грађана, чланова радних тела утврђује се актом о
избору, а не може бити већи од 1/2 укупног броја чланова
радних тела.
Члан 52.
Стална радна тела имају по пет чланова, изузев Комисије за административна, кадровска и мандатна питања која
има 11 чланова.
Одборник може бити члан највише три стална радна
тела.
Члан 53.
Чланове сталних радних тела Скупштине предлажу одборничке групе сразмерно броју одборника које имају у
Скупштини, а најмање једног чланa радног тела.
О предложеној листи за избор чланова сталног радног
тела Скупштина одлучује у целини, јавним гласањем.
Стално радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина присутних одборника.
Ако стално радно тело не буде изабрано, цео поступак
се понавља.
Члан 54.
Прву седницу радног тела сазива председник Скупштине у року од 30 дана од избора чланова скупштинских радних тела.
До избора председника радног тела, првом седницом руководи најстарији члан радног тела из реда одборника.
Радно тело на првој седници бира, из састава својих чланова, председника и заменика председника већином гласова од укупног броја чланова.
Председник радног тела именује се из реда одборника.
Члан 55.
Председник сталног радног тела организује рад, сазива и председава седницама сталног радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника и секретара
Скупштине.
Заменик председника сталног радног тела замењује
председника сталног радног тела у случају његове спречености или одсутности.
Члан 56.
Скупштина може и пре истека рока на који су изабрани,
разрешити поједине чланове радних тела и изабрати нове
путем појединачног кандидовања и избора.
Предлог за разрешење чланa радног тела може поднети
председник Скупштине, председник сталног радног тела
или одборничка група на чији је предлог изабран.
Члан радног тела разрешен је када за то гласа већина одборника присутних на седници Скупштине.
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5.1.2. Седнице радних тела
Члан 57.
Седницу радног тела сазива и њоме председава председник радног тела по сопственој иницијативи или на иницијативу више од половине чланова радног тела, а дужан је сазвати седницу на захтев председника Скупштине.
Ако председник радног тела не сазове седницу радног
тела у захтеваном року, седницу може сазвати председник
Скупштине.
Члан 58.
Радно тело ради на седницама када је присутна већина
чланова, а одлучује већином гласова присутних, осим када
је овим пословником другачије одређено.
Обавештење о датуму и дневном реду седнице радног
тела доставља се члановима радног тела, по правилу, три
дана пре одржавања седнице. Уз позив за седницу, члановима радног тела се, по правилу, доставља и материјал за седницу.
Члан 59.
Седници радног тела обавезно присуствује представник
предлагача акта који се на седници разматра.
У раду радног тела, по позиву, могу учествовати стручни
и научни радници, без права одлучивања.
Седници радног тела може присуствовати и учествовати у раду, без права одлучивања, и одборник који није члан
радног тела.
Члан 60.
По завршеној расправи радно тело подноси Скупштини
извештај који садржи мишљење и предлог радног тела. Радно тело одређује известиоца који на седници Скупштине
образлаже извештај радног тела.
Члан 61.
Радна тела могу одржавати заједничке седнице ради разматрања одређених питања.
Заједничку седницу радних тела сазивају председници
радних тела договорно.
Радна тела могу ради проучавања појединих питања
образовати радне групе.
Члан 62.
На седници радног тела води се записник. У записник се
обавезно уносе: имена присутних, предлози изнети на седници, ставови радног тела, свако издвојено мишљење, као и
извештај радног тела.
Члан 63.
Стручну обраду аката и других материјала, као и организационе и административне послове за седнице радних
тела врши надлежна организациона јединица Управе Градске општине.
5.1.3. Комисије
Члан 64.
Комисије Скупштине су:
1. Комисија за прописе, представке и предлоге;
2. Комисија за административна, кадровска и мандатна
питања;
3. Комисија за инвестиције, буџет и финансије;
4. Комисија за комуналне делатности, урбанизам, заштиту животне средине и енергетску ефикасност;
5. Комисија за друштвене делатности, инвалидску и борачку заштиту.
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Члан 65.
Комисија за прописе, представке и предлоге разматра
усклађеност предлога одлука и других општих аката које
усваја Скупштина, са Уставом, законом, Статутом градске
општине и другим прописима и даје своје предлоге и мишљења Скупштини. Комисија даје одговоре Уставном суду
на предлог, иницијативу и решење о покретању поступка
за оцену уставности, односно законитости одлука и других
општих аката које је донела Скупштина. Комисија утврђује
пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине
и разматра предлоге аутентичног тумачења прописа чији је
доносилац Скупштина.
Комисија разматра представке и предлоге грађана упућене или уступљене Скупштини и функционерима Скупштине, предлаже Скупштини и надлежним органима мере
за решавање питања садржаних у њима и о томе обавештава подносиоца захтева.
Члан 66.
Комисија за административна, кадровска и мандатна
питања припрема и предлаже прописе којима се уређују
питања остваривања права и дужности одборника, доноси
појединачне акте о статусним питањима одборника, доноси
појединачне акте којима се регулишу права и дужности из
радног односа изабраних, постављених и именованих лица,
разматра разлоге престанка мандата појединих одборника
и о томе подноси Скупштини извештај са предлогом за доделу мандата новом одборнику, разматра извештај Изборне
комисије Градске општине, решење о додељивању мандата
кандидату за одборника и уверење о избору за одборника
и подноси Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата и разматра друга питања у вези са мандатно-имунитетним правима одборника.
У поступку потврђивања мандата одборника, Комисија
ради на начин утврђен овим пословником за рад Верификационог одбора на конститутивној седници Скупштине.
Члан 67.
Комисија за инвестиције, буџет и финансије прати
остваривање инвестиционе политике у Градској општини,
даје иницијативе, мишљења и предлоге у вези са њеним
планирањем и спровођењем, разматра предлоге одлука и
других аката који се односе на финансирање послова Градске општине, буџет и завршни рачун Градске општине, као
и друга питања из ове области.
Члан 68.
Комисија за комуналне делатности, урбанизам, заштиту
животне средине и енергетску ефикасност разматра питања која се односе на уређење, развој и обављање комуналне
делатности, уређење и коришћење грађевинског земљишта,
стамбену изградњу, стамбене односе, питања из области
урбанизма, питања у вези са заштитом и унапређењем животне средине, питања у вези са енергетском ефикасношћу
и друга питања из ових области.
Члан 69.
Комисија за друштвене делатности, инвалидску и борачку заштиту обавља послове који се односе на задовољавање
потреба и остваривање права бораца, војних инвалида и
чланова њихових породица и побољшање њиховог материјалног положаја и решавање стамбених питања, разматрање
одлука и других аката, као и друга питања из ове области,
разматра сва питања из области друштвених делатности у
вези са развојем културно-уметничког стваралаштва, здрав-
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ствену, социјалну и дечју заштиту, развој различитих облика
самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, питања у вези са унапређењем људских и мањинских
права, развој спорта, питања значајна за популацију младих
на територији градске општине, а посебно у вези са радом
Канцеларије за младе, као и друга питања из области друштвених делатности.
Члан 70.
Поред сталних радних тела предвиђених овим пословником, Скупштина оснива посебна стална радна тела Скупштине, у складу са посебном одлуком Скупштине, којом
се уређује овлашћење, број и састав чланова, начин рада и
друга питања од значаја за њихов рад.
5.2. Повремена радна тела
Члан 71.
Скупштина, по потреби, а на предлог одборника, председника градске општине или Већа градске општине, оснива повремена радна тела ради разматрања одређених питања, односно за обављање одређеног задатка из надлежности
Скупштине.
Члан 72.
Скупштина оснива повремена радна тела актом којим се
утврђују: назив радног тела и област за коју се оснива, задаци радног тела, број и састав чланова радног тела, рок за
извршење задатка, права и дужности председника и чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела.
Актом о оснивању повременог радног тела уређује се и
обављање стручних и административно-техничких послова
за то радно тело.
Председник и чланови повременог радног тела бирају се
из састава одборника и грађана, већином гласова присутних одборника.
На рад повремених радних тела сходно се примењују
одредбе овог пословника о раду сталних радних тела.
V. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
1. Сазивање седнице
Члан 73.
Седнице Скупштине одржавају се по потреби, а најмање
једном у три месеца.
Члан 74.
Председник Скупштине стара се о припремању седнице
уз помоћ секретара Скупштине и надлежне организационе
јединице Управе градске општине.
Члан 75.
Седницу Скупштине сазива председник Скупштине по
сопственој иницијативи, на захтев председника Градске општине, Већа градске општине или најмање 1/3 одборника
Скупштине.
Када седницу Скупштине сазива на захтев председника градске општине, Већа градске општине или најмање
једне трећине одборника, председник Скупштине је дужан
да седницу закаже у року од пет дана од дана подношења
захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у
року од 15 дана од дана подношења захтева.
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Ако председник Скупштине не закаже седницу у року
из става 2. овог чланa, седницу може заказати подносилац
захтева, а председава одборник кога одреди подносилац
захтева. Подносилац захтева може поводом истог захтева
само једном заказати седницу.
Председник Скупштине може одложити седницу коју је
сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за
одлучивање, а у другим случајевима о одлагању седнице
одлучује Скупштина.
Члан 76.
Седнице Скупштине сазивају се писаним путем.
Позив за седницу садржи место, време одржавања седнице и предлог дневног реда.
Председник Скупштине може вршити измене у предлогу дневног реда до његовог утврђивања на седници.
Позив за седницу доставља се одборницима најкасније
седам дана пре седнице. Када постоје оправдани разлози,
који морају бити образложени, овај рок може бити и краћи.
Члан 77.
Уз позив за седницу одборницима се доставља материјал
који се односи на предлог дневног реда и записник са претходне седнице.
Позив за седницу Скупштине са предлогом дневног реда
и материјалом обавезно се доставља: председнику градске општине, члановима Већа градске општине, начелнику
Управе градске општине и средствима јавног информисања, а по потреби може се доставити и другим лицима.
Члан 78.
Позив и материјал за седницу Скупштине се може доставити одборнику и у електронском облику (путем електронске поште), само уз његову сагласност.
2. Дневни ред и вођење седнице
Члан 79.
Дневни ред предлаже председник Скупштине на основу
извештаја секретара Скупштине о пристиглим предлозима
за разматрање.
Предложени дневни ред садржи све предлоге овлашћених предлагача који су достављени до момента заказивања
седнице.
Са предложеним дневним редом председник Скупштине упознаје председнике одборничких група.
У дневном реду се посебно групишу тачке о којима се,
с обзиром на њихов карактер и значај, обавезно спроводи
процедура по овом пословнику и тачке о којима се одлучујуе у скраћеном поступку.
Члан 80.
Седницом председава председник Скупштине, а у случају његове спречености или одсутности мења га заменик
председника Скупштине.
3. Ток седнице
Члан 81.
Пошто отвори седницу, пре утврђивања дневног реда,
председник Скупштине, по извештају секретара Скупштине, утврђује да ли седници присуствује довољан број одборника за пуноважно одлучивање.
За пуноважно одлучивање и рад на седници потребно
је присуство већине одборника. Ако се утврди да већина не
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постоји, председник Скупштине одлаже седницу за одговарајући дан или сат. О одлагању седнице одсустни одборници се обавештавају писаним или телефонским путем.
Ако председник Скупштине на почетку или у току седнице посумња да седници не присуствује већина одборника, наложиће прозивање или пребројавање. Прозивка или
пребројавање извршиће се и кад то затражи неко од одборника. Прозивање на седници врши секретар Скупштине.
Члан 82.
Пре преласка на дневни ред усваја се записник са претходне седнице.
О примедбама на записник Скупштина одлучује без расправе.
Одборник може тражити да се преслуша део снимка са
седнице који је оспорио.
Члан 83.
Кад председник Скупштине утврди да је присутан потребан број одборника приступа се утврђивању дневног реда.
Сваки одборник, председник градске општине и Веће
градске општине могу предложити да се у дневни ред, поред
предложених, унесу и друга питања и предлози за које они
сматрају да су хитни, с тим да предлог општег акта мора
бити сачињен у складу са чланом 108. овог пословника.
Одборник, председник градске општине и Веће градске општине дужни су да хитност разматрања образложе
у излагању које може трајати најдуже пет минута. Хитност
разматрања је оправдана када недоношење одговарајуће
одлуке, закључка, решења и другог акта може имати штетне
последице по интерес грађана, привредних субјеката, других органа и организација.
Предлог допуне дневног реда може се захтевати и када
се предложи отварање расправе по добијеном одговору на
одборничко питање у писаној форми.
О предлозима за измене и допуне предложеног дневног
реда не води се расправа.
На истој седници не може се више пута износити исти
предлог за допуну предложеног дневног реда.
Одборници се посебно изјашњавају о сваком предлогу
за измену и допуну предложеног дневног реда, и то по редоследу предлагања, а затим о предложеном дневном реду
у целини.
Дневни ред се утврђује већином гласова присутних одборника.
Члан 84.
После усвајања дневног реда прелази се на расправу о
појединим тачкама по утврђеном редоследу.
Скупштина може, у току седнице, без расправе, извршити измене у редоследу разматрања појединих тачака
дневног реда, на предлог председника Скупштине, сваког
одборника, председника градске општине и Већа градске
општине. О поднетом предлогу Скупштина се изјашњава
јавним гласањем.
О свакој тачки дневног реда расправља се док има пријављених говорника.
По закључењу расправе о појединој тачки предлагач,
односно овлашћени представник предлагача има право на
завршну реч, а расправа се о истој тачки не може поново
отворити.
Члан 85.
На седници Скупштине има право да говори сваки одборник, председник и заменик председника градске општи-
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не, члан Већа градске општине, начелник и заменик начелника Управе градске општине, као и овлашћени представник
предлагача.
Када се разматрају питања из делокруга радних тела,
право да говоре имају и њихови чланови који нису одборници.
Скупштина може одлучити да о одређеним питањима
саслуша представнике појединих привредних субјеката, органа и организација, као и поједине грађане.
Нико не може приступити говорници док му председник Скупштине то не дозволи.
На седници Скупштине може да говори само учесник
коме је председник Скупштине дао реч.
Када председник Скупштине говори као одборник председавање препушта заменику председника Скупштине.
Члан 86.
Пријава за реч подноси се председнику Скупштине чим
расправа почне и може се подносити све до њеног закључења.
Председник даје говорницима реч по редоследу пријављивања.
Председник може и преко реда дати реч представнику
предлагача и председнику одборничке групе.
Излагање сваког учесника у расправи, осим представника предлагача и председника градске општине може трајати
до пет минута, с тим што сваки учесник у расправи о истом
питању може добити реч само једном.
Када председник Скупштине оцени да ће расправа о појединим питањима дуже трајати или кад је пријављен већи
број говорника, може предложити да се ограничи трајање
говора сваког учесника на три минута, а излагање предлагача и известилаца на пет минута.
Ограничење трајања говора може предложити и сваки
одборник.
Председник Скупштине ће у случају прекорачења одређеног времена опоменути говорника да је време истекло, а
ако говорник у току наредног минута не заврши говор, одузеће му реч.
Члан 87.
Говорник може да добије реч по други пут тек пошто
се исцрпи листа говорника који говоре први пут и само
ако питање које је на дневном реду, по оцени председника
Скупштине, није довољно расправљено.
Председник одборничке групе који жели да изнесе став
те групе о питању које је на дневном реду, има право да добије реч преко реда, с тим што не може говорити дуже од
времена одређеног за излагање, ако је то време ограничено,
односно више од једном по истом питању.
Члан 88.
Одборници су дужни да поштују достојанство Скупштине.
Одборници су дужни да се обраћају једни другима са
уважавањем.
Није дозвољено коришћење увредљивих израза, нити
изношење чињеница и оцена које се односе на приватни
живот других лица.
Члан 89.
Уколико се одборник у свом излагању на седници Скупштине увредљиво изрази о другом одборнику или другом
лицу које присуствује седници, односно вређа га на расној,
верској, националној, родној или другој основи, наводећи
његово име или функцију, одборник, односно лице на које
се излагање односи, има право на реплику.
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Уколико се увредљиви изрази односе на одборничку
групу, односно политичку странку чији одборници припадају тој одборничкој групи, право на реплику има, у име одборничке групе, председник одборничке групе.
Одборник може да користи право на реплику највише
два пута по истом питању и са истим учесником.
Одборник који је изазвао реплику, ово право може да користи само једном по истом питању и са истим учесником.
Реплика не може трајати дуже од три минута.
Председник Скупштине може ускратити право на реплику уколико оцени да нису испуњени услови из ст. 1. и 2.
овог чланa.
Уколико председник Скупштине не дозволи тражену реплику, одборник који је тражио реплику може захтевати да
се о томе изјасни Скупштина.
Члан 90.
Одборнику који затражи да говори о повреди Пословника или утврђеног дневног реда, председник даје реч одмах по завршеном излагању претходног говорника. Његов
говор не може трајати дуже од пет минута.
Одборник који је затражио да говори о повреди Пословника обавезан је да наведе члан Пословника који је по његовом мишљењу повређен и да образложи у чему се састоји
повреда.
Председник Скупштине је дужан дати објашњење поводом изречене примедбе.
Ако одборник није задовољан датим објашњењем, председник Скупштине позива одборнике да се изјасне о постојању повреде Пословника.
Председник Скупштине може да ускрати право на рекламирање повреде Пословника уколико се излагање одборника не односи на повреду Пословника.
Члан 91.
Говорник може говорити само о питању које је на дневном реду.
Ако се говорник удаљи од дневног реда, као и у случају
да се увредљиво изрази о другом одборнику, односно одборничкој групи, председник Скупштине ће га опоменути
и позвати да се држи дневног реда. Уколико одборник и поред опомене настави да говори, председник Скупштине ће
му одузети реч.
Говорника може прекинути или опоменути на ред само
председник Скупштине. Није дозвољено ометање говорника добацивањем и коментарисањем излагања, као и сваки
други поступак којим се омета излагање говорника.
Председник Скупштине је дужан да се брине да говорник не буде ометан у свом излагању.
4. Одлучивање
Члан 92.
Скупштина о сваком предлогу који је стављен на дневни
ред седнице одлучује после расправе, осим у случајевима у
којима је овим пословником одређено да се одлучује без расправе.
Пре или после расправе Скупштина може да одлучи да
се поједино питање скине са дневног реда или да се врати
одговарајућем радном телу или органу на даље проучавање
и допуну.
Члан 93.
После закључене расправе прелази се на гласање о предлогу. О предлогу се гласа у целини.
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Ако је поднет амандман, прво се одлучује о амандману, а
затим о предлогу у целини.
Члан 94.
Скупштина одлучује већином гласова присутних одборника.
Изузетно од става 1. овог чланa, Скупштина већином од
укупног броја одборника:
– бира и разрешава председника Скупштине и заменика
председника Скупштине;
– бира и разрешава председника градске општине, заменика председника градске општине и чланове Већа градске
општине;
– бира и разрешава локалног омбудсмана и заменика локалног омбудсмана;
– одлучује о предлогу за промену Статута градске општине и доноси Статут градске општине;
– доноси Пословник Скупштине и одлучује о изменама
и допунама Пословника Скупштине;
– доноси програм развоја Градске општине;
– доноси буџет Градске општине;
– доноси акт о јавном задуживању Градске општине;
– доноси акт о расписивању референдума када расписује референдум на сопствену иницијативу;
– одлучује о покретању поступка за увођење самодоприноса и утврђује предлог одлуке о увођењу самодоприноса;
– одлучује у другим случајевима утврђеним законом, Статутом градске општине или када Скупштина тако одлучи.
Члан 95.
Гласање на седници Скупштине је јавно, осим ако законом, Статутом градске општине, овим пословником или
одлуком Скупштине није одређено да се гласа тајно.
Одборници гласају изјашњавањем за предлог или против предлога или се уздржавају од гласања.
Члан 96.
Јавно гласање се врши дизањем руке или поименично-прозивком.
Када се гласа дизањем руке, председник Скупштине
прво позива да се изјасне одборници који гласају „за”, затим
они који гласају „против” и најзад, одборници који су уздржани. Када је већина очигледна, пребројавају се само гласови мањине.
У случају да се одборник не изјасни да је „за” или „против” предлога, нити да је „уздржан”, сматра се да није гласао.
Поименично се гласа тако што одборници по прозивци
изјављују да гласају „за” или „против” или да су „уздржани”.
Поименично гласање врши се ако то одреди председник
Скупштине или ако Скупштина тако одлучи, без расправе,
на предлог одборника, ради тачног утврђивања резултата
гласања.
Члан 97.
Скупштина може одлучити да гласање буде тајно, на предлог једног одборника. Тајно гласање врши се гласачким листићима који су исте величине, облика и боје и оверени печатом Скупштине, заокруживањем „за” или „против”, односно
заокруживањем редног броја испред имена кандидата.
Сваки одборник по прозивци добија гласачки листић.
Неважећим гласачким листићима сматрају се они из којих се не може тачно утврдити да ли је одборник гласао „за”
или „против” предлога, односно на који начин се изјаснио.
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Члан 98.
Тајним гласањем руководи председник Скупштине коме
помажу секретар Скупштине и по један одборник из две
највеће одборничке групе у Скупштини, ако овим пословником није другачије одређено.
По завршеном гласању председник утврђује резултате
гласања и објављује да ли је предлог прихваћен или одбијен.
Резултат гласања уноси се у записник.
5. Одржавање реда на седници
Члан 99.
О реду на седници Скупштине стара се председник
Скупштине.
За повреду реда на седници председник Скупштине
може да изрекне меру упозорења или одузимања речи.
Скупштина на предлог председника Скупштине може да
изрекне и меру удаљења са седнице.
Члан 100.
Мера упозорења изриче се одборнику који својим понашањем, узимањем речи кад му је председник Скупштине
није дао, ометањем и упадањем у реч говорнику или сличним поступком, нарушава ред на седници или на други начин поступа противно одредбама овог пословника.
Члан 101.
Мера одузимања речи изриче се одборнику који својим
говором нарушава ред на седници или повређује одредбе
овог пословника, а већ је на тој седници два пута упозораван на придржавање реда и одредби овог пословника.
Члан 102.
Мера удаљења са седнице изриче се одборнику који и
после изречене мере упозорења, односно мере одузимања
речи, омета или спречава рад на седници или на седници
вређа Скупштину и одборнике или употребљава изразе
који нису у складу са достојанством Скупштине.
Одборник може бити удаљен само са седнице на којој је
повредио ред.
Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се одмах удаљи из сале у којој се одржава седница.
Ако председник Скупштине редовним мерама не може
да одржи ред на седници, одредиће кратак прекид седнице
и обезбедити услове за наставак седнице.
Члан 103.
Председник Скупштине одређује места за седење која
се резервишу за председника градске општине, заменика
председника градске општине, чланове Већа градске општине, помоћнике председника градске општине, начелника Управе градске општине, заменика начелника Управе
градске општине, руководиоце организационих јединица
Управе градске општине и грађане.
Члан 104.
Одредбе о одржавању реда на седници Скупштине примењују се и на све друге учеснике у раду седнице Скупштине.
6. Записници и снимање седница
Члан 105.
О раду на седници Скупштине води се записник.
О вођењу записника стара се секретар Скупштине, а
усвојени записник потписују председник Скупштине и секретар Скупштине.
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У записник се обавезно уноси: време и место одржавања седнице; имена председавајућег и записничара; имена
оправдано и неоправдано одсутних одборника; имена лица
која су присуствовала седници по позиву и као гости; кратак ток седнице са именима говорника и назнаком питања
о којима се расправљало и одлучивало; резултат гласања о
појединим питањима; назив свих аката донетих на седници.
Председник може формулисати поједине закључке који
се уносе у записник. Исто то право има и сваки говорник у
погледу формулације својих предлога и мишљења.
Оригинали записника чувају се у документацији Скупштине, а препис записника доставља се одборницима уз позив за наредну седницу.
Члан 106.
О раду на седници Скупштине воде се аудио и видео записи који садрже потпуни ток седнице.
Сваки говорник на седници има право да преслуша тонски запис на којем је снимљена његова дискусија.
Снимак у тонском запису чува се трајно.
Тонски запис служи по правилу за рад надлежне организационе јединице Управе градске општине, а за остале
потребе јавног коришћења одобрење даје секретар Скупштине.
VI. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКА И ДРУГИХ АКАТА У СКУПШТИНИ
1. Акта које доноси Скупштина
Члан 107.
Скупштина доноси: одлуку, стратегију, план, Пословник, решење, закључак, препоруку, друга акта у складу са
законом, Статутом градске општине и овим пословником и
даје аутентично тумачење прописа чији је доносилац.
2. Предлагање одлуке
Члан 108.
Предлог одлуке може да поднесе председник градске oпштине, Веће градске општине, сваки одборник Скупштине и
грађани путем грађанске иницијативе, односно други овлашћени предлагач у складу са општим актима Скупштине.
Предлог одлуке подноси се у облику у коме се одлука доноси и мора бити образложен.
Образложење мора да садржи правни основ и разлоге
за доношење одлуке, објашњење циља који се жели постићи и процену износа финансијских средстава потребних за
спровођење одлуке.
Предлог одлуке упућује се и надлежном радном телу и
Већу градске општине када оно није предлагач.
Члан 109.
Надлежно радно тело и Веће градске општине могу предложити Скупштини да прихвати предлог одлуке у целини
или предложити да Скупштина донесе одлуку у тексту измењеном, делом или у целини, у односу на текст који је поднео предлагач или да предлог одлуке не прихвати.
Члан 110.
Предлагач одлуке, односно његов представник, може, на
почетку расправе, да изложи допунско образложење предлога. Он има право да учествује у расправи све до њеног
закључења, да даје објашњење и износи своје мишљење.
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По окончању расправе, предлагач, односно овлашћени
представник предлагача, има право на завршну реч.
Члан 111.
Предлагач одлуке има право да повуче предлог одлуке
пре почетка гласања о предлогу одлуке у целини.
Члан 112.
При предлагању других аката из чланa 107. овог пословника сходно се примењују одредбе овог пословника о доношењу одлука.
3. Јавна расправа
Члан 113.
Предлог одлуке, односно другог акта који је утврђен након спроведене јавне расправе, Скупштина разматра заједно са извештајем предлагача о спроведеној јавној расправи.
Извештај из става 1. овог чланa садржи приказ свих сугестија и предлога датих у јавној расправи и образложење
разлога због којих поједине сугестије и предлози нису прихваћени.
Предлог одлуке, односно другог акта из става 1. овог
чланa, са образложењем разлога због којих поједине сугестије и предлози дати у јавној расправи нису прихваћени,
објављују се на веб-презентацији Градске општине, најкасније осам дана пре разматрања на седници Скупштине.
4. Амандман
Члан 114.
Предлог за измену и допуну предлога одлуке подноси се
председнику Скупштине у облику амандмана.
Амандман може поднети одборник, председник градске
општине, Веће градске општине, стално радно тело Скупштине и грађани путем грађанске иницијативе.
Амандман се подноси у писаном облику, са образложењем.
Амандман се подноси два дана пре седнице, на предлог
одлуке који је достављен у складу са чланом 76. став 4. и
чланом 77. став 1. овог пословника, а изузетно амандман се
подноси на седници о предлогу који је поднет на седници.
О амандману се обавезно изјашњава представник предлагача и Веће градске општине, кад оно није предлагач.
Ако предлагач одлуке прихвати амандман који је поднет
на предлог одлуке, амандман постаје саставни део предлога
одлуке.
Подносилац амандмана не може поднети више амандмана на исти члан предлога одлуке.
Предлагач одлуке може подносити амандмане све до почетка гласања.
Члан 115.
Ако је поднето више амандмана на исти члан предлога
одлуке, прво се одлучује о амандману којим се предлаже
брисање одредбе тог чланa.
5. Аутентично тумачење
Члан 116.
Предлог за доношење аутентичног тумачења прописа
чији је доносилац Скупштина, може поднети свако правно
или физичко лице.
Предлог из става 1. овог чланa подноси се у писаном
облику и мора бити образложен.
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Скупштина, на предлог Већа градске општине, даје аутентично тумачење прописа чији је доносилац, по поступку
предвиђеном овим пословником за доношење одлука.
6. Хитан поступак
Члан 117.
Ако за доношење појединог акта постоји неодложна
потреба или ако би недоношење таквог акта у одређеном
року имало или могло имати штетне последице по интересе грађана или правних лица, односно за обављање послова
из надлежности Града или Градске општине, предлог акта
може се изнети Скупштини на разматрање и одлучивање
без претходног разматрања у радним телима Скупштине.
Када предлаже хитан поступак, предлагач акта мора образложити разлоге због којих тражи хитан поступак.
Члан 118.
О предлогу за уношење акта у дневни ред седнице по хитном поступку одлучује се без расправе. Пре гласања о том
питању Скупштина ће саслушати образложење предлагача.
Ако Скупштина усвоји предлог да се акт разматра по
хитном поступку, предлог акта се уноси у дневни ред исте
седнице.
Скупштина може у току седнице затражити хитно мишљење надлежног радног тела Скупштине и Већа градске
општине када оно није предлагач.
Предлог акта који се доноси по хитном поступку мора
се доставити одборницима најкасније до почетка седнице.
7. Скраћени поступак
Члан 119.
У скраћеном поступку одлучује се без претходне расправе.
Члан 120.
У скраћеном поступку Скупштина може одлучивати о
појединачним актима.
Одлучивање у скраћеном поступку може да се спроведе
само ако су предлози аката из става 1. овог чланa у предлогу
дневног реда груписани у посебном одељку и означени као
„предлози о којима се одлучује у скраћеном поступку”.
Члан 121.
У материјалу који се одборницима доставља уз позив за
седницу мора се у прописаној форми изложити пуна садржина акта о коме се одлучује по скраћеном поступку и образложење предлога.
Члан 122.
Приликом утврђивања дневног реда председник Скупштине је дужан да упозна одборнике са захтевима за отварање расправе о предлозима из групе „предлога о којима се
одлучује у скраћеном поступку”, уколико су такви предлози
поднети до почетка седнице.
Пре утврђивања дневног реда седнице или преласка на
дневни ред по „предлозима о којима се одлучује у скраћеном поступку”, председник Скупштине пита да ли има захтева за отварање расправе о поједином питању из ове групе предлога.
Одборник може затражити да се одређени предлог издвоји из скраћеног и стави у редован поступак, о чему се
Скупштина изјашњава гласањем.
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Уколико се Скупштина изјасни да се одређено питање
разматра у редовном поступку председник Скупштине то
саопштава, па се предлози за које је захтевано отварање
расправе издвајају из групе „предлога о којима се одлучује
у скраћеном поступку” и о њима се расправља и одлучује
одвојено. Председник Скупштине потом ставља на гласање
све предлоге који су остали у групи „предлога о којима се
одлучује у скраћеном поступку” и о њима се гласа у целини
– истовремено.
8. Потписивање и објављивање аката
Члан 123.
Акте донете на седници Скупштине потписује председник Скупштине. Изворник акта поднетог на потпис председнику Скупштине својим потписом претходно оверава
секретар Скупштине.
Члан 124.
Изворник акта потписан од стране председника Скупштине и оверен печатом Скупштине чува се у документацији Скупштине.
На основу изворника акта сачињавају се отправци акта
који су истоветне садржине као и изворник акта.
O изради изворника аката и његових отправака, о чувању изворника акта и њиховој евиденцији, објављивању
аката и њиховом достављању заинтересованим органима и
организацијама, стара се надлежна организациона јединица
Управе Градске општине.
Члан 125.
Акти из чланa 107. овог пословника објављују се у „Службеном листу Града Београда”, у складу са посебном одлуком Скупштине.
О објављивању аката које је донела Скупштина стара се
секретар Скупштине.
Секретар Скупштине даје исправке грешака у објављеним текстовима аката, на основу изворног текста одлуке,
другог прописа и општег акта.
VII. ПОСТУПАК ЗА РАСПИСАВАЊЕ ОПШТИНСКОГ
РЕФЕРЕНДУМА
Члан 126.
Скупштина може одлучити да поједино питање из своје надлежности изнесе на референдум, на предлог најмање
једне трећине одборника, председника Скупштине, председника градске општине и Већа градске општине.
Скупштина је дужна да распише референдум на предлог
који поднесе најмање десет посто бирача са пребивалиштем
на територији градске општине који су уписани у бирачки
списак на дан предаје предлога за расписивање референдума.
Скупштина је дужна да распише референдум на делу
подручја Градске општине односно на подручују одређене
месне заједнице о питању које се односи на потребе становништва тог дела Градске општине, на предлог који поднесе
најмање десет посто бирача са пребивалиштем на подручју
дате месне заједнице.
Члан 127.
Предлог за расписивање референдума разматра стално
радно тело у чијем су делокругу питања о којима се предлаже одлучивање на референдуму. Представник подносиоца
предлога позива се на седницу сталног радног тела.
Предлог за расписивање референдума разматра и Веће
градске општине ако оно није предлагач.
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Надлежно стално радно тело и Веће градске општине
дају мишљење Скупштини о предлогу за расписивање референдума.
Члан 128.
Ако усвоји предлог за расписивање референдума, Скупштина доноси акт о расписивању референдума којим се
утврђује текст питања о коме се грађани изјашњавају, односно одређује предлог одлуке или другог акта из њене надлежности који се износи на референдум.
Референдум се спроводи на начин и по поступку утврђеном законом.
VIII. РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ, РАТНОГ ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
Члан 129.
Одредбе овог пословника примењују се на рад Скупштине у случају непосредне ратне опасности, у рату и у
случају другог ванредног стања, ако одредбама овог поглавља или другим општим актима Скупштине није другачије
одређено.
Члан 130.
Председник Скупштине у случају непосредне ратне опасности, ратног или ванредног стања:
– одређује време и место одржавања Скупштине;
– одлучује о начину позивања одборника на седнице и
начину и роковима достављања материјала за те седнице;
– може, по потреби одредити посебан начин вођења, издавања и чувања записника са седнице Скупштине и њених
сталних радних тела;
– може одредити да се предлози одлука и други општи
акти и други материјали не стављају на располагање средствима јавног информисања, док Скупштина другачије не
одлучи;
– одлучује о начину рада и извршавању задатака Управе
градске општине.
Члан 131.
У случају непосредне ратне опасности, за време ратног
или ванредног стања, предлози одлука, других прописа и
општих аката које разматра Скупштина могу се изнети за
разматрање и одлучивање без претходног разматрања у надлежним радним телима, уколико то Скупштина одлучи.
О овим актима председник Скупштине даје своје мишљење на самој седници Скупштине.
Члан 132.
Одборници су дужни да у случајевима непосредне ратне опасности, ратног или ванредног стања, извештавају секретара Скупштине о свакој промени адресе пребивалишта
или боравишта.
IX. ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ
Члан 133.
Рад Скупштине доступан је јавности.
За јавност рада Скупштине одговоран је председник
Скупштине.
Члан 134.
Скупштина, на образложени предлог председника Скупштине, сталног радног тела, Већа градске општине и најмање десет одборника, може одлучити да седница не буде
јавна због разлога безбедности и других разлога утврђених
законом који се констатују пре утврђивања дневног реда.
О предлогу из става 1. овог чланa Скупштина одлучује
без расправе.
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Члан 135.
Седници Скупштине имају право да присуствују и грађани који своје присуство најаве надлежној организационој
јединици Управе градске општине, најкасније два дана пре
одржавања седнице, осим када се седница држи без присуства јавности.
У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници Скупштине, председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници, полазећи од редоследа пријављивања и интереса пријављених
за тачке на дневном реду.
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X. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА
Члан 141.
Одборник је дужан да учествује у раду Скупштине и
радних тела чији је члан.
Председник Скупштине може да одобри одборнику одсуство са седнице, о чему обавештава Скупштину.
Члан 142.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или
давања гласа на седници Скупштине и радних тела.

Члан 136.
Када Скупштина расправља о питањима којима се битно
мењају услови живота и привређивања у Градској општини, односно која су од значаја за остваривање националне
и родне равноправности, грађани и представници удружења грађана која се баве питањима која су предмет расправе,
могу да присуствују седници и учествују у раду Скупштине.
У случају да не постоји могућност да сви пријављени грађани и представници њихових удружења присуствују седници и учествују у раду Скупштине, председник Скупштине ће
одлучити коме ће омогућити присуство седници и учешће у
расправи и истовремено ће позвати остале пријављене грађане и представнике удружења да своје предлоге и коментаре доставе у писаној форми. Писане коментаре и предлоге
грађана и њихових удружења председник Скупштине доставља одборницима најкасније до почетка седнице.
Предлог одлуке, односно другог акта Скупштине којим
се уређују питања из става 1. овог чланa, објављују се на
веб-презентацији Градске општине.

Члан 143.
Одборник има право да буде обавештаван о свим питањима чије му је познавање потребно ради вршења функције
одборника.
Ради потпунијег обавештавања, одборницима се, на њихов захтев, достављају службене публикације и информативни
и документациони материјал о питањима која су на дневном
реду седнице Скупштине и о другим питањима из делокруга
Скупштине.
Члан 144.
Одборник има право да тражи и добије обавештења и
објашњења од председника Скупштине, председника сталних радних тела Скупштине и начелника Управе Градске
општине о питањима која се односе на послове из оквира
њихових права и дужности, односно послове из надлежности органа на чијем се челу налазе, а која су му потребна за
вршење функције одборника.

Члан 137.
Представници средстава јавног информисања имају
право да присуствују седницама Скупштине и њених радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду.

Члан 145.
Одборник има право да поставља одборничка питања и
иницијативе.
Одборник питање и иницијативе поставља по правилу
између две седнице Скупштине, у писаном облику, непосредно председнику Скупштине, а изузетно, може их поставити и на крају седнице Скупштине у усменом или писаном
облику.
Питања и иницијативе морају бити кратка, јасна и сажета.

Члан 138.
Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози одлука, других прописа и
општих аката, као и информативни и документациони материјали о питањима из рада Скупштине и њених радних
тела.
Представницима средстава јавног информисања обезбеђују се потребни услови за праћење рада на седницама
Скупштине и њених радних тела.
Члан 139.
Радио-станице и телевизијске станице могу преносити
ток седнице Скупштине која је отворена за јавност.
Члан 140.
Скупштина може да изда службено саопштење за средства јавног информисања.
Текст службеног саопштења саставља надлежна организациона јединица Управе градске општине, а одобрава
председник Скупштине.
Конференцију за штампу, у вези са питањима која разматра Скупштина, може да одржи председник Скупштине,
заменик председника Скупштине или одборник кога овласти Скупштина, а председник радног тела Скупштине о питањима из надлежности тог радног тела.

Одборничка питања и иницијативе

Члан 146.
Приликом постављања питања и иницијативе одборник треба да се изјасни да ли жели да се на питање, односно
иницијативу одговори усмено или у писаном облику непосредно њему ван седнице или на седници Скупштине градске општине.
На питање постављено на седници одговара се, ако је
могуће, на истој седници, а ако то није могуће, на првој наредној седници. На питање које је постављено између две
седнице одговара се на првој наредној седници. Ако то није
могуће због потребе прикупљања података и информација
или из других разлога, представник органа или радног тела
на које се питање односи има право да затражи да се одреди
дужи рок за припрему одговора.
Када се одговор на одборничко питање не даје на истој
седници на којој је питање постављено, одговор се по правилу даје у писаном облику одборнику који је питање поставио. На захтев одборника који је питање поставио, одговор се доставља свим одборницима.
Одговор мора бити кратак, јасан и директан и, по правилу, треба да садржи предлоге за решавање проблема на
које се питање односи.
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Члан 147.
Поводом добијеног одговора, одборник који је поставио
питање, као и сваки одборник, може предложити да се о питању на које се одговор односи отвори расправа.
О предлогу из става 1. овог чланa одлучује Скупштина.
Када одборници прихвате да се о питању на које се односи одговор води расправа, то питање се увршћује у дневни ред седнице као последња тачка предложеног дневног
реда, ако одборници не одлуче другачије.
Расправа се не отвара о питању на које је на истој седници добијен усмени одговор. Уколико одборник није задовољан одговором, може захтевати да му се достави одговор у
писаној форми.
Члан 148.
Управа Градске општине обезбеђује, у оквиру својих надлежности, услове за вршење функције одборника и на њихово тражење, а по налогу секретара Скупштине:
– пружа им стручну помоћ у изради предлога које они
подносе Скупштини и радним телима Скупштине;
– обезбеђује им коришћење „Службеног листа Града
Београда”, као и допунску документацију за поједина питања која су на дневном реду Скупштине или њених радних
тела;
– стара се о обезбеђењу техничких услова за њихов рад.
Члан 149.
Одборник има право на накнаду трошкова за обављање
одборничке функције и друга примања које утврђује Скупштина посебном одлуком.
Члан 150.
Одборнику се после извршене потврде мандата издаје
посебна легитимација.
Комисија за административна, кадровска и мандатна
питања прописује садржину, облик и начин издавања легитимације и вођење евиденције издатих легитимација.
XI. ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ
Члан 151.
Скупштина доноси Пословник, односно одлучује о измени или допуни Пословника већином гласова од укупног
броја одборника.
Предлог акта из става 1. овог чланa, сачињен у складу
са чланом 108. овог пословника, може поднети председник
Скупштине, одборничка група или најмање десет одборника.
XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 152.
Даном ступања на снагу овог пословника престаје да
важи Пословник Скупштине Градске општине Савски венац („Службени лист Града Београда”, бр. 13/09, 35/10,
55/12, 55/16 и 14/17).
Члан 153.
Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-14.9/2022-I-01, 20. априла 2022. године
Председник
Страхиња Кукић, ср.
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МЛАДЕНОВАЦ
Веће Градске општине Младеновац, на седници одржаној 20. априла 2022. године, на основу члана 20. став 1.
тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и
111/21 – др. закон), чл. 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени
гласник РС”, број 40/21), чл. 25. и 40. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20
и 118/21), члана 39. Статута Градске општине Младеновац
(„Службени лист Града Београада”, бр. 40/10 – пречишћен
текст, 38/13 и 82/19) и члана 3. Пословника Већа Градске општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, број
103/20), донело је

ПРА ВИЛНИК
О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 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 енергетске санације породичних кућа и станова (у даљем тексту: Правилник) уређује се: циљ спровођења мера; мере које се суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење
средстава; учесници у реализацији мера, начин њиховог
учешћа и улоге; начин обезбеђивања финансијских средстава, проценат суфинансирања; начин 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 извештавање.
Члан 2.
Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности
у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих
извора енергије у домаћинствима на територији градске општине Младеновац.
Мере енергетске санације предвиђене овим Правилником спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима
који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији градске
општине Младеновац.
Финансијска средства
Члан 3.
Средстава за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, на основу Јавног позива, ЈП 1/22 опредељују се Одлуком о буџету
Градске општине Младеновац за 2022. године.
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Члан 4.
Средства за суфинансирање мера из члана 6. овог правилника додељују се на основу јавног позива за домаћинстава (куће и станове) у највишем износу до 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави
при чему је максимални износ одобрених средстава по појединачној пријави дефинисан у члану 6.
Члан 5.
Одлуку о додели средстава грађанима доноси Веће Градске општине Младеновац на предлог Комисије за реализацију мера енергетске санације.
Члан 6.
Укупно планирана средства које Градска општина Младеновац заједно са средствима Управе за подстицање и
унапређење енергетске ефикасности додељује путем Јавног
позива за суфинансирање Програма енергетске санације
стамбених зграда, породичних кућа и станова, на основу
Јавног позива, ЈП 1/22, износе 10.000.000,00 милиона динара, од чега је 5.000.000,00 милиона динара определила Градска општина Младеновац, а 5.000.000,00 милиона динара
Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, а за суфинансирање мера из овог члана 8.000.000,00
милиона динара, од чега је 4.000.000,00 милиона динара
определила Градска општина Младеновац, а 4.000.000,00
милиона динара Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности.
Спроводиће се следеће мере енергетске ефикасности:
1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим
термичким својствима према негрејаним просторијама, за
породичне куће и станове.
Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата,
као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др,
као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих
прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.
Удео средства подстицаја износи максимално 50% од
вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној
пријави, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом.
2) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим
термичким својствима према негрејаним просторијама.
Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата,
као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др,
као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих
прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности
укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави,
а максимално 100.000,00 динара са ПДВ-ом помножено са
бројем станова у пријављеној стамбеној згради
3) постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова,
подова на тлу и осталих делова термичког омотача према
негрејаном простору за породичне куће.
Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за
ову меру, представља мањи износ од:
(1) 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом, а
максимално 210.000 динара са ПДВ-ом, и;
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(2) износа који се добија множењем површине из достављене профактуре, са износом од 2.000 динара са ПДВ-ом.
4) 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 материјала за термичку изолацију зидова, таваница
изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих
делова термичког омотача према негрејаном простору за
породичне куће из става 2. тачка 3), овог члана).
Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен
кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева
кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове
на замени конструктивних елемената крова
Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за
ову меру, представља мањи износ од:
(1) 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом, а
максимално 150.000,00 динара са ПДВ-ом, и;
(2) износа који се добија множењем површине из достављене профактуре, са износом од 1.500 динара са ПДВ-ом.
5) набавка и инсталација котлова на природни гас и/или
биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или
замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове.
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности
укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а
максимално:
– 85.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на гас;
– 110.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на биомасу
(пелет и сечка).
6) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће
и станове (за ову меру се може конкурисати само заједно са
мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ)
ефикаснијим из става 2. тачка 6), 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.
7) набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани
грејач) за породичне куће.
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности
укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а
максимално 250.000,00 динара са ПДВ-ом.
8) набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање
санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.
Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за
ову меру, представља мањи износ од:
(1) 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом, а
максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом, и;
(2) износа који се добија множењем количине топле воде
из достављене профактуре, са износом од 650,00 динара са
ПДВ-ом.
Домаћинстава не могу да конкуришу за више од једне
мере енергетске ефикасности из овог члана, осим за мере из
става 2. тач. 5), 8) и 9) овог члана.
Критеријуми енергетске ефикасности се одређују 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 балконска
врата
– U ≤ 1,6 W/метру квадратном K за спољна врата
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2) Спољни зид на породичним кућама следећих карактеристика:
– минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm,
осим уколико нема техничких могућности да се постави та дебљина изолације. Боја спољашњег омотача/фасаде треба да буде
усклађена са традиционалном локалном архитектуром, избегавајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних колорита.
3) Минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%;
4) Минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас износи 90%;
Додатни услови за доделу средстава подстицаја за енергетску санацију стамбених објекта:
1) За мере из става 2. тачка 3) овог члана средства подстицаја за термичку изолацију неће се одобравати за појединачне етаже стамбених објеката. Уколико стамбени објекат има два или више власника, пријаву подноси један од
власника уз писмену сагласност осталих власника. Сутерени чији је фасадни зид обложен каменом или сличним материјалом не морају се термички изоловати.
2) Двојни објекти различитих власника као и објекти у
низу третирају се као засебни објекти.
За мере из става 2. тачка 1) овог члана 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.
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 обиласка комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинасирање пројеката
енергетске ефикасности.
Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити
финансирани јавним конкурсом из буџета Градске општине
Младеновац су:
1) Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови
2) Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл.
3) Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене)
4) Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава
5) Други трошкови који нису у складу са мерама енергетске санације.
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II. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Члан 9.
Директни корисници средстава за реализацију мера
енергетске санације су привредни субјекти.
Привредни субјекти су дужни да корисницима испоруче материјале и опрему одговарајућег квалитета 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.
Веће градске општине Младеновац доноси Решење о
образовању комисије за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија).
Јавни конкурси за суфинансирање мера енергетске санације у име Градске општине Младеновац спроводи Комисија, коју Веће Градске општине Младеноавац 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 обухватају:
Припрема конкурсне документације за привредне субјекте и домаћинства (јавни позив, образац пријаве, и друго).
Оглашавање јавних конкурса и пратеће документације
на огласној табли и званичној интернет-страници Градске
општине Младеновац;
Пријем и контрола приспелих захтева;
Рангирање приспелих захтева и избор пријављених привредних субјеката и домаћинстава;
Објављивање прелиминарне листе изабраних директних
корисника и крајњих корисника на огласној табли и званичној интернет-страници Градске општине Младеновац
разматрање приговора на прелиминарну листу изабраних
привредних субјеката и домаћинстава и доношење. Прелиминарна ранг-листа крајњих корисника представља основ
за теренски обилазак Комисије;
Доношење коначне листе изабраних директних корисника и предлога коначне листе изабраних крајњих корисника којима је признато право на бесповратна средства;
Израда предлога Уговора о спровођењу мера енергетске
санације и Решења о коначној листи директних и крајњих
корисника за спровођење мера енергетске санације, а које
се финансирају из буџета градске општине Младеновац.
Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна да
Већу Градске општине Младеновац достави записнике и извештај о раду.
Теренски рад Комисије обухвата спроведе најмање два
најављена обиласка, и то:
– пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене
почетног стања објекта и веродостојности података из поднете пријаве, као и оправданост предложених мера енергетске санације;
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– након спроведених радова ради утврђивања чињеничног стања по пријави завршетка радова.
Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места
врши преглед поднетих захтева, уз обавезно присуство подносиоца захтева, сачињава се Записник у два примерка, при
чему један примерак остаје подносиоцу пријаве, а други задржава Комисија.
Записник садржи и технички извештај о постојећем 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 поступање у складу са одредбама уговора и законским оквиром.
Комисија прати реализацију мера и врши контролу њихове реализације. Праћење реализације мера обухвата:
– Обавезу директног/крајњег корисника средстава да обавештава Комисију о реализацији мера, у роковима одређеним
уговором и да омогући Комисији да изврши увид у релевантну документацију насталу у току реализације активности;
– Прикупљање информација од директног/крајњег корисника средстава;
– Друге активности предвиђене уговором;
– Припрему извештаје о напретку и обавештавање надлежних органа и јавности.
Члан 13.
Рокови за реализацију
– рок за пријаву на Јавни позив за директне кориснике
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 (домаћинства и
стамбене заједнице) на Јавни позив је најмање 21 дан;
– евалуација пријава крајњих корисника и доношење
прелиминарне ранг-листe крајњих корисника 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 приговора.
IV. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 14.
Средства буџета Градске општине Младеновац за суфинансирању мера 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 комплетности пријава, испуњености услова
и оцењивање привредних субјеката ради утврђивање листе
директних корисника и доношење акта о избору директних
корисника, као и, расписивање јавног позива за грађане/
стамбене зајенице, прикупљање и комплетирање пријава,
контролу формалне исправности и комплетности пријава,
оцењивање ради утврђивања листе крајњих корисника на
основу критеријума из јавног позива, доношење акта о избору крајњих корисника, реализацију и извештавање.
Јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте)
Члан 15.
Одлуку о расписивању јавног позива за избор директних
корисника доноси Веће Градске општине Младеновац. Јавни
позив се расписује за све мере из члана 6. овог правилника.
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Јавни конкурс за избор директних корисника спроводи
Комисија.
Пријава подразумева подношење документације у року
који је утврђен јавним позивом, а подноси се Комисији.
Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује
на интернет-страници Градске општине Младеновац, а најава јавног позива и у локалним медијима.
Члан 16.
На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала,
опреме и уређаја и испуњавају следеће услове:
– да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као
привредна друштва и предузетници најмање шест месеци
од дана подношења пријаве,
– да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
– да имају атесте за материјале и производе,
Садржај јавног позива за директне кориснике (привредне субјекте)
Члан 17.
Јавни позив из члана 15. овог Правилника садржи:
1) правни основ за расписивање јавног позива,
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању
мера енергетске санације на територији јединице локалне
самоуправе,
3) финансијски оквир,
4) намену средстава,
5) услове за учешће на конкурсу,
6) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац,
7) испуњеност услова из јавног позива,
8) начин и рок подношења пријаве,
9) начин објављивања одлуке о учешћу привредних 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 привредни 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 обухватају следеће:
1) цене 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 максимални број бодова по
сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих
критеријума.
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Укупан максимални број бодова по свим критеријумима
и поткритеријумима примењеним на поједини програм не
може прећи 100.

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

Оцењивање, утврђивање листе изабраних директних
корисника и уговарање

Члан 22.
Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која станују у породичним кућама и становима и испуњавају следеће услове:
1) да је подносилац пријаве:
– власник објекта, или
– ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси објекта за
који подноси пријаву, и тада је потребно уз пријаву поднети
писану сагласност власника објекта;
2) да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију
рачуна за електричну енергију где се види да је потрошња
електричне енергије у објекту у претходном месецу минимално 30 kwh;
3) не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за
преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности;
4) и други услови у складу са јавним позивом за домаћинства.
Уколико има више од једног власника породичне куће,
потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве.
Уколико подносилац пријаве није власник породичне
куће, потребно је доставити сагласност власника.

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 условима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу директних корисника.
Прелиминарну листу директних корисника Комисија
објављује на огласној табли Градске општине Младеновац и
званичној интернет-страници Градске општине Младеновац.
Учесници јавног позива имају право увида у поднете
пријаве и приложену документацију по утврђивању 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 приговоре 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 записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације и исте доставља Већу Градске општине Младеновац на усвајање.
Веће Градске општине Младеновац доноси Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске
санације.
Одлука Већа Градске општине Младеновац о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације објављује се на огласној табли Управе Градске општине
Младеновац и званичној интернет-страници Градске општине Младеновац.
Уговор о у спровођењу мера енергетске санације потписује се након доношења Решења о коначној листи крајњих
корисника за спровођење мера енергетске санације.
Уколико се на јавни позив за директне кориснике за
одређену меру/мере енергетске ефикасности 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 домаћинствма
Члан 21.
Одлуку о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију
породичних кућа и станова доноси Веће Градске општине
Младеновац.
Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима спроводи Комисија.
Домаћинства – учесници конкурса подносе пријаву Комисији. Пријава подразумева подношење конкурсне документације у року који је утврђен јавним позивом.
Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује на огласној табли Управе Градске општине Младеновац и
званичној интернет-страници Градске општине Младеновац, а најава јавног позива и у свим локалним медијима.

Садржај Јавног позива за крајње кориснике (домаћинства)
Члан 23.
Јавни позив из члана 21. овог правилника садржи:
1) правни основ за расписивање јавног позива;
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању
мера енергетске санације на територији јединице локалне
самоуправе;
3) финансијски оквир;
4) намену средстава;
5) број мера за које један корисник може да конкурише;
6) услове за учешће на конкурсу;
7) листу директних корисника преко којих се реализују
мере;
8) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац;
9) начин на који Градска општина Младеновац пружа
додатне информације и помоћ подносиоцу пријаве у припреми и подношењу пријаве;
10) начин и рок подношења пријаве;
11) поступак одобравања средстава;
12) начин објављивања одлуке о остваривању права на
бесповратна средства грађанима и стамбеним заједницама
за спровођење мера енергетске санације 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 ефикасности (Прилог 1) са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских(фасадних) елемената и грејног система објекта;
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2) фотокопије личних карата или очитане личне карте
за сва физичка лица која живе на адреси породичне куће 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) потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке котла на гас (за набавку котла на природни гас);
5) предмер и предрачун/ профактура за опрему са
уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) (Прилог 2) коју је
објавило/ла Градска општина Младеновац;
6) изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата за сваког члана домаћинства са јасно видљивом
адресом становања;
7) потписана изјава о сагласности да орган за потребе
поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција,
а који су неопходни у поступку одлучивања. (Прилог 3).
Градска општина Младеновац ће обезбедити прибављање информације по службеној дужности, по службеној дужности извод из листа непокретности, (обезбеђује Градска
општина Младеновац).
Члан 25.
Право учешћа на јавном позиву немају:
– власници посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање;
– власници стамбених објеката који су у претходне две
године после достављања Решења о додели бесповратних
средстава за сличне активности одустали од спровођења
активности.
Критеријуми за избор пројеката крајњих корисника (породичне куће и станови)
Члан 26.
Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава врши ће се на основу листе приоритета
састављене бодовањем према следећим критеријумима:
Критеријуми за избор пројеката грађана које обухватају
мере енергетске ефикасности из члана 6. став 2. тач. 2), 3) и 4)
Постављање термичке изолације зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаномпростору(породичних кућа)
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

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
10≤К<12,5

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
15≤К<17,5

5
4,5

17,5≤К<20

4

20≤К<22,5

3,5

22,5≤К<25

3

25≤К≤27,5

2,5

27,5≤К≤30

2

К>30

1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)
Број бодова
Средства нису коришћена у последње три године

5

Средства су коришћена у последње три године

0

*за стамбене зграде дати постојећи начин грејања који се
односи на већину станова
Критеријуми за избор пројеката домаћинстава које обухватају мере енергетске ефикасности из члана 6. став 2. тачка 1)
Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког
омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама
(породичним кућама и становима)
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*
Угаљ/ лож уље,/мазут

Број бодова
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

Постојеће карактеристике спољне столарије*

21. април 2022.

5

Број бодова

10≤К<12,5

Дрвени, једноструки са једним стаклом

20

12,5≤К<15

4

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима

15

15≤К<17,5

3,5

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом

10

17,5≤К<20

3

ПВЦ, алуминијум

0

20≤К≤22,5

2,5

Постојећи начин грејања на*:
Угаљ/ лож уље,/мазут

Број бодова

4,5

22,5≤К≤25

2

К>25

1

20

Електрична енергија

15

К фактор заузетости површине за породичне куће

Дрво

10

К<15

Природни гас/пелет/систем даљинског грејања

0

15≤К<17,5

5
4,5

21. април 2022.
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Број бодова

17,5≤К<20

4

20≤К<22,5

3,5

22,5≤К<25

3

25≤К≤27,5

2,5

27,5≤К≤30

2

К>30

1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)
Број бодова
Средства нису коришћена у последње три године

5

Средства су коришћена у последње три године

0

* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања и постојеће карактеристике спољне столарије који се односи на
већину станова
Критеријуми за избор пројеката домаћинстава које обухватају мере енергетске ефикасности из члана 6. став 2. тач.
5), 6), и 7)
Набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу, уградња цевне
мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора, и набавка и уградња топлотних
пумпи
Постојећи начин грејања на*
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Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)
Број бодова
Средства нису коришћена у последње три године

5

Средства су коришћена у последње три године

0

* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања који
се односи на већину станова
Критеријуми за избор пројеката домаћинстава који обухватају меру енергетске ефикасности из члана 6. став 2. тачка 8)
Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему
потрошне топле воде за породичне куће
Постојећи начин грејања на:
Угаљ/ лож уље,/мазут

Број бодова
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

Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут

50

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта

Електрична енергија

40

Спољни зидови и кров без термичке изолације

5

Дрво

20

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом

10

Природни гас/пелет/даљинско грејање

5

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом

15

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом

20

Постојеће карактеристике спољне столарије*

Број бодова

Број бодова

Дрвени, једноструки са једним стаклом

5

К фактор заузетости површине за породичне куће

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима

10

К<15

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом

15

15≤К<17,5

ПВЦ, алуминијум

20

17,5≤К<20

4

20≤К<22,5

3,5

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.

5
4,5

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

Број бодова
К<10
10≤К<12,5

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
15≤К<17,5

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

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по
сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих
критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим критеријумима
и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не
може прећи 100.
Уколико се за грејање користе два или више различитих
енергената, број бодова се рачуна као аритметичка средина
бодова за наведене енергенте.
Приликом бодовања столарије на објекту на коме се
налази више врста столарије бодоваће се прозори чија је
укупна површина највећа.
Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова,
предност имају подносиоци пријава чији је фактор искоришћавања површине К мањи.
За стамбене заједнице потребно је да сваки стан попуни
одговарајући образац који ће се сабрати за сваку стамбену
зграду и наћи његова средња вредност.
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Оцењивање, утврђивање листе и избор крајњих корисника
Члан 27.
Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава, врши
се применом критеријума из члана 26.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима из
члана 26., утврђује јединствену прелиминарну 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 објављује на огласној табли Градске општине Младеновац и званичној интернет-страници Градске општине Младеновац.
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 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 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 је Комисија приликом теренског обиласка из
става 7. овог члана утврдила 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 Градске општине Младеновац и званичној
интернет-страници Градске општине Младеновац.
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 на
писарници Градске општине Младеновац.
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 крајњих корисника.
Веће Градске општине Младеновац доноси Одлуку о
додели бесповратних средстава крајњим корисницима за
спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори.
Исплата средстава
Члан 28.
Градска општина Младеновац ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима не крајњим корисницима, након што појединачни крајњи корисник извр-
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ши уплату директном кориснику целокупну своју обавезу и
након завршетка реализације мере.
Услов да се пренесу средства директном кориснику 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
приликом првог изласка.
Крајњи Корисник мора имати уредну документацију
(рачуне и атесте) које ће доставити надлежној комисији.
Корисник средстава ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором. Крајњи корисник ће сам сносити трошкове изведених
радова који буду већи од износа субвенције наведене у чл. 6
(максималног износа учешћа Градске општине Младеновац).
Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.
Уколико Корисник средстава није средства наменски
утрошио, или радови нису изведени у складу са предмером
и предрачуном који је крајњи корисник поднео приликом
пријаве, Градска општина Младеновац неће уплатити средства 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 реализације 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 спроведеним
мерама енергетске санације и подноси га Већу Градске општине Младеновац.
Јавност се информише о реализацији мера енергетске
санације преко локалних медија и интернет-странице Градске општине Младеновац.
Завршни извештај о спроведеним мерама енергетске санације, који посебно садржи информације о спроведеним
активностима и утрошеним финансијским средствима, уочене недостатке у имплементацији активности и њихове
узроке, податке о уштеди енергије и смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште, подноси се Већу Градске општине Младеновац и објављује на интернет-страници.
Директни корисници средстава који изводе радове на
енергетској санацији дужни су да Комисији, у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у
сву потребну документацију.
Објављивање
Члан 30.
Подаци и акти које Комисија објављују на званичној интернет-страници Градске општине Младеновац, морају се
објавити и на огласној табли Градске општине Младеновац.
Чување документације
Члан 31.
Управа Градске општине Младеновац има обавезу да
чува комплетну документацију насталу у поступку суфинансирања мера енергетске санације у складу са важећим
прописима.
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VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у „Службеном листу Града Београда”.
Веће Градске општине Младеновац
Број IV-00-06-4-71/4/2022, 20. априла 2022. године
Председник
Владан Глишић, ср.

Веће Градске општине Младеновац, на седници одржаној 20. априла 2022. године, на основу члана 20. став 1.
тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и
111/21 – др. закон), чл. 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени
гласник РС”, број 40/21), чл. 25. и 40. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20
и 118/21), члана 29. став 2. Правилника о ближим условима
за расподелу и коришћење средстава за примену мера енергетске ефикасности („Службени гласник РС”, број 12/22),
Решења о финансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе
јединице локалне самоуправе, као и градске општине, број
401-00-4/2022-01 од 25. фебруара 2022. године, донетим од
стране Управе за финансирање и подстицање енергетске
ефикасности, којим су Градској општини Младеновац додељена средства у износу од 5.000.000,00 динара, а на основу
чега ће 1.000.000,00 милиона динара определити Градска општина Младеновац, а 1.000.000,00 милиона динара Управа
за подстицање и унапређење енергетске ефикасности за суфинансирање мера енергетске ефикасности из овог правнлника, члана 39. Статута Градске општине Младеновац
(„Службени лист Града Београада”, бр. 40/10 – пречишћен
текст, 38/13 и 82/19) и члана 3. Пословника Већа Градске општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, број
103/20), донело је

ПРА ВИ Л Н И К
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, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ
ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА 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, циркулационих пумпи, термостатских вентила
и делитеља топлоте (у даљем тексту: Правилник) уређује
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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 финансијских средстава,
проценат суфинансирања; начин 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
извештавање.
Члан 2.
Циљ спровођења мера енергетске санације породичних
кућа, станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора
енергије у домаћинствима на територији градске општине
Младеновац.
Мере енергетске санације предвиђене овим правилником спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима
који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији градске
општине Младеновац.
Финансијска средства
Члан 3.
Средстава за суфинансирање Програма енергетске санације, породичних кућа и станова, на основу Јавног позива
за доделу средстава за финансирање Програма енергетске
санације породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине, ЈП 1/22,
објављеним од стране Управе за подстицање и унапређење
енергетске ефикасности, опредељују се Одлуком о буџету
Градске општине Младеновац за 2022. годину.
Члан 4.
Средства за суфинансирање мера из члана 6. овог правилника додељују се на основу јавног позива за домаћинстава у највишем износу до 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави при чему је
максимални износ одобрених средстава по појединачној
пријави дефинисан у члану 6.
Члан 5.
Одлуку о додели средстава грађанима доноси Веће Градске општине Младеновац на предлог Комисије за реализацију енергетске санације.
Члан 6.
Реализоваће се следеће мере енергетске ефикасности:
1) набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног
мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне
енергије, и израде неопходне техничке документације и
извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и
пратеће инсталације за производњу електричне енергије
који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.
Снага соларних панела не може бити већа од одобрене
снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену
електричну енергију, а максимално до 6 kW.
Укупан износ средства подстицаја која се додељују за
ову меру, представљаће мањи износ од:
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– 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 профактуре, са износом од 70.000 динара са ПДВ-ом.
Укупан износ средстава подстицаја која додељује градска општина Младеновац за ову меру енергетске ефикасности износи 1.000.000,00 динара.
2) унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом путем:
(1) уградње електронски регулисаних циркулационих
пумпи за породичне куће,
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 уређајима 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 калориметару;
– 1.000,00 динара са ПДВ-ом по делитељу топлоте;
– 1.500,00 динара са ПДВ-ом по термостатском вентилу.
Укупан износ средстава подстицаја која додељује градска општина Младеновац за ову меру енергетске ефикасности износи 1.000.000,00 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 позив за
домаћинства и станове 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 обиласка комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката
енергетске ефикасности.
Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити
финансирани јавним конкурсом из буџета градске општине
Младеновац су:
1) трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови;
2) трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл;
3) рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене);
4) набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава;
5) други трошкове који нису у складу са енергетском санацијом.
II. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Члан 9.
Директни корисници средстава за реализацију енергетске санације су привредни субјекти.
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Привредни субјекти су дужни да корисницима испоруче материјале и опрему одговарајућег квалитета и изврше
услуге у складу са одредбама уговора и у договореним роковима.
Члан 10.
Крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства и власници станова.
III. ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ
Члан 11.
Веће Градске општине Младеновац доноси Решење о
образовању комисије за реализацију енергетске санације (у
даљем тексту Комисија).
Јавни конкурси за суфинансирање енергетске санације у име Градске општине Младеновац спроводи Комисија,
коју Веће Градске општине Младеновац 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.
Чланови Комисије за свој рад имају право на накнаду.
Члан 12.
Основни задаци Комисије нарочито обухватају:
Припрема конкурсне документације за привредне субјекте и домаћинства (јавни позив, образац пријаве, и друго).
Оглашавање јавних конкурса и пратеће документације
на огласној табли и званичној интернет-страници Градске
општине Младеновац;
Пријем и контрола приспелих захтева;
Рангирање приспелих захтева и избор пријављених привредних субјеката и домаћинстава;
Објављивање прелиминарне листе изабраних директних корисника и крајњих корисника на огласној табли и
званичној интернет-страници Градске општине Младеновац, разматрање приговора на прелиминарну листу изабраних привредних субјеката и домаћинстава и доношење.
Прелиминарна ранг-листа крајњих корисника представља
основ за теренски обилазак Комисије;
Доношење коначне листе изабраних директних корисника и предлога коначне листе изабраних крајњих корисника којима је признато право на бесповратна средства;
Израда предлога Уговора о спровођењу мера енергетске
санације и Решења о коначној листи директних и крајњих
корисника за спровођење мера енергетске санације, а које
се финансирају из буџета Градске општине Младеновац.
Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна да
Већу Градске општине Младеновац достави записнике и извештај о раду.
Теренски рад Комисије обухвата спроведе најмање два
најављена обиласка, и то:
– пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене
почетног стања објекта и веродостојности података из поднете пријаве, као и оправданост предложених мера енергетске санације;
– након спроведених радова ради утврђивања чињеничног стања по пријави завршетка радова.
Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места
врши преглед поднетих захтева, уз обавезно присуство подносиоца захтева, сачињава се Записник у два примерка, при
чему један примерак остаје подносиоцу пријаве, а други задржава Комисија.
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Записник садржи и технички извештај о постојећем 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 поступање у складу са одредбама уговора и законским оквиром.
Комисија прати реализацију мера и врши контролу њихове реализације. Праћење реализације мера обухвата:
– обавезу директног/крајњег корисника средстава да
обавештава Комисију о реализацији мера, у роковима одређеним уговором и да омогући Комисији да изврши увид у
релевантну документацију насталу у току реализације активности;
– прикупљање информација од директног/крајњег корисника средстава;
– друге активности предвиђене уговором;
– припрему извештаје о напретку и обавештавање надлежних органа и јавности.
Члан 13.
Рокови за реализацију
– рок за пријаву на Јавни позив за директне кориснике
средстава је најмање 15 дана;
– евалуација пријава на Јавни позив директних корисника средстава и доношење прелиминарне ранг-листе не
може бити дужe од 15 дана;
– рок за пријаву крајњих корисника на Јавни позив је
најмање 21 дан;
– евалуација пријава крајњих корисника и доношење
прелиминарне ранг-листe крајњих корисника 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 приговора.
IV. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 14.
Средства буџета Градске општине Младеновац за суфинансирању 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 комплетности пријава, испуњености
услова и оцењивање привредних субјеката ради утврђивање листе директних корисника и доношење акта о избору
директних корисника, као и, расписивање јавног позива за
грађане, прикупљање и комплетирање пријава, контролу
формалне исправности и комплетности пријава, оцењивање ради утврђивања листе крајњих корисника на основу
критеријума из јавног позива, доношење акта о избору крајњих корисника, реализацију и извештавање.
Јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте)
Члан 15.
Одлуку о расписивању јавног позива за избор директних корисника доноси Веће Градске општине Младеновац.
Јавни конкурс за избор директних корисника спроводи
Комисија.
Пријава подразумева подношење документације у року
који је утврђен јавним позивом, а подноси се Комисији.
Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује
на интернет-страници Градске општине Младеновац, а најава јавног позива и у локалним медијима.

Број 47 – 25

Члан 16.
Услови за учешће привредних субјекти који врше набавку и радове на уградњи соларних панела и пратеће инсталације на јавном позиву:
– да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као
привредна друштва и предузетници најмање шест месеци
од дана подношења пријаве;
– да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
– да имају атесте за материјале и производе;
– да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће
бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију
соларних панела за производњу електричне енергије;
– да дају гаранцију на инвертер од минимално пет година и на соларне колекторе од минимално 10 година.
Услови за учешће привредних субјекти који врше радове
на унапређењу термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила
и делитеља топлоте на јавном позиву:
– да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као
привредна друштва и предузетници најмање шест месеци
од дана подношења пријаве;
– да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
– да имају атесте за материјале и производе.
Садржај јавног позива за директне кориснике (привредне субјекте)
Члан 17.
Јавни позив из члана 15. овог правилника садржи:
1) правни основ за расписивање јавног позива;
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању
енергетске санације на територији јединице локалне самоуправе;
3) намену средстава;
4) услове за учешће на конкурсу;
5) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац;
6) испуњеност услова из јавног позива;
7) начин и рок подношења пријаве;
8) начин објављивања одлуке о учешћу привредних 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 привредни субјект
садржи пријавни образац са приложеном документацијом.
Пријавни образац за привредне субјекте који врше набавку и радове на уградњи соларних панела и пратеће инсталације се налази у прилогу јавног позива и садржи нарочито:
1) опште податке о привредном субјекту;
2) податке о законском заступнику;
3) цена за комплетну кровну уградњу и опрему за соларну електрану капацитета 6 kW инсталисане снаге соларних панела, укључујући и уградњу и пратеће инсталације
за производњу електричне енергије, уградњу двосмерног
мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне
енергије, цену израде техничке документације која обухвата
предмер и предрачун, као и извештаја о уградњи соларних
панела и уградњи мерног места који је у складу са законом
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неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем. Цену дати по наведним ставкама а потребну опрему
предвидети по Правилима о раду дистрибутивног система
ОДС-а;
4) изјаву да ће унети у уговор са грађанима спецификацију радова и обавезу израде извештаје о уградњи соларних
панела и пратеће инсталације за производњу електричне
енергије и уградње.
Пријавни образац привредних субјекти који врше радове на унапређењу термотехничког система путем уградње
калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља 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 корисника који
врше набавку и радове на уградњи соларних панела и пратеће инсталације обухватају следеће:
1) цену из члана 18. став 2. тачка 3);
2) рок важења цена за меру коју конкуришу;
3) рок важења гаранције на инвертер и соларне панеле;
4) други критеријуми ближе дефинисани јавним позивом.
Критеријуми за рангирање директних корисника који
врше набавку и радове на уградњи соларних панела и пратеће инсталације обухватају следеће:
1) цене 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 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.
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 условима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу директних корисника.
Прелиминарну листу директних корисника Комисија
објављује на огласној табли Градске општине Младеновац и
званичној интернет-страници Градске општине Младеновац.
Учесници Јавног позива имају право увида у поднете
пријаве и приложену документацију по утврђивању 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.
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Комисија је дужна да размотри поднете приговоре 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 записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације и исте доставља Већу Градске општине Младеновац на усвајање.
Веће Градске општине Младеновац доноси Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске
санације.
Одлука Већа Градске општине Младеновац о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације објављује се на огласној табли Управе Градске општине
Младеновац и званичној интернет-страници Градске општине Младеновац.
Уговор о у спровођењу мера енергетске санације потписује се након доношења Решења о коначној листи крајњих
корисника за спровођење мера енергетске санације.
Уколико се на јавни позив за директне кориснике за
одређену меру/мере енергетске ефикасности 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 доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа и станова доноси Веће Градске општине Младеновац.
Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима спроводи Комисија.
Грађани – учесници конкурса подносе пријаву Комисији. Пријава подразумева подношење конкурсне документације у року који је утврђен јавним позивом.
Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује на огласној табли Управе Градске општине Младеновац и
званичној интернет-страници Градске општине Младеновац, 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 пријаву 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 приложити копију
рачуна за електричну енергију где се види да је потрошња
електричне енергије у објекту у претходном месецу минимално 30 kwh;
3) не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за
преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности;
4) и други услови у складу са јавним позивом за домаћинства.
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Садржај Јавног позива за грађане (домаћинства)
Члан 23.
Јавни позив из члана 21. овог правилника садржи:
1) правни основ за расписивање јавног позива;
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању енергетске санације на територији јединице локалне самоуправе;
3) финансијски оквир;
4) намену средстава;
5) услове за учешће на конкурсу;
6) листу директних корисника преко којих се реализују
радови на енергетској санацији;
7) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац;
8) начин на који Градска општина Младеновац пружа
додатне информације и помоћ подносиоцу пријаве у припреми и подношењу пријаве;
9) начин и рок подношења пријаве;
10) поступак одобравања средстава;
11) начин објављивања одлуке о остваривању права на
бесповратна средства грађанима за спровођење енергетске
санације по јавном позиву.
Пријава на јавни позив за крајње кориснике (грађане)
Члан 24.
Документацијa коју доставља грађанин подносилац
пријаве при подношењу пријаве:
1) потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1) са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских(фасадних) елемената и грејног система објекта;
2) фотокопије личних карата или очитане личне карте
за сва физичка лица која живе на адреси породичне куће за
коју се подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије здравствених књижица;
3) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за последњи
месец, ради доказа да се живи у пријављеном стамбеном
објекту о (препоручује се да минимална потрошња не може
бити мања од 30 kWh месечно);
4) предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) (Прилог 2) коју је објавила
Градска општина Младеновац;
5) потписана изјава о сагласности да орган за потребе
поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција,
а који су неопходни у поступку одлучивања. (Прилог 3);
6) и друга документа у складу са Јавним позивом.
Градска општина Младеновац ће обезбедити прибављање информације по службеној дужности за извод из листа
непокретности, (обезбеђује Градска општина Младеновац),
Члан 25.
Право учешћа на јавном позиву немају:
– власници посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање
– власници стамбених објеката који су у претходне две
године после достављања Решења о додели бесповратних
средстава за сличне активности одустали од спровођења
активности.
Критеријуми за избор пројеката грађана (домаћинства)
Члан 26.
Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава врши ће се на основу листе приоритета
састављене бодовањем према критеријумима.
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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 производњу електричне енергије који је у складу са законом неопходан приликом прикључења 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
15≤К<17,5

20
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*
Угаљ/ лож уље,/мазут

Број бодова
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

Број 47 – 28
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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 дефинисани у оквиру појединих
критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим критеријумима
и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не
може прећи 100.
Уколико се за грејање користе два или више различитих
енергената, број бодова се рачуна као аритметичка средина
бодова за наведене енергенте.
Приликом бодовања столарије на објекту на коме се
налази више врста столарије бодоваће се прозори чија је
укупна површина највећа.
Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова,
предност имају подносиоци пријава чији је фактор искоришћавања површине К мањи.
Оцењивање, утврђивање листе и избор грађана
Члан 27.
Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава врши
се применом критеријума из члана 26.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима из члана
26, утврђује прелиминарну ранг-листу крајњих корисника за
сваку меру енергетске ефикасности из јавног позива на основу
бодовања према критеријумима из члана 26. овог правилника.
Листу из става 2. овог члана Комисија објављује на огласној табли Градске општине Младеновац и званичној интернет-страници Градске општине Младеновац.
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 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 Градске општине Младеновац.
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 је Комисија приликом теренског обиласка из
става 7. овог члана утврдила да је подносилац пријаве дао
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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 Градске општине Младеновац и званичној
интернет-страници Градске општине Младеновац.
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 на
писарницу Градске општине Младеновац.
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 крајњих корисника.
Веће Градске општине Младеновац доноси Одлуку о
додели бесповратних средстава крајњим корисницима за
спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори.
Члан 28.
Уколико Градска општина Младеновац 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
меру, средства ће се доделити следећем кориснику који испуњава услове према листи корисника за другу меру.
Исплата средстава
Члан 29.
Градска општина Младеновац ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима не крајњим корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну своју обавезу и
након завршетка реализације мере.
Услов да се пренесу средства директном кориснику 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
приликом првог изласка.
Услови да Градска општина Младеновац пренесе средства субвенције привредном субјекту (извођачу радова) су:
1) Потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао
када се пријавио на јавни позив;
2) Да је грађанин потписао уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем са ЕПС снабдевањем;
3) ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи купца-произвођача на дистрибутивни систем и упише га у регистар
купца-произвођача.
Крајњи корисник мора имати уредну документацију
(рачуне и атесте) које ће доставити надлежној комисији.
Корисник средстава ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим
уговором. Крајњи корисник ће сам сносити трошкове изве-
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дених радова који буду већи од износа субвенције наведене
у члану 6. овог правилника (максималног износа учешћа
Градске општине Младеновац).
Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.
Уколико Корисник средстава није средства наменски
утрошио, или радови нису изведени у складу са предмером
и предрачуном који је крајњи корисник поднео приликом
пријаве, Градска општина Младеновац неће уплатити средства 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 реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити већи од одобреног.
VI. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
Извештавање
Члан 30.
Комисија припрема Завршни извештај о спроведеним
енергетским санацијама и подноси га Већу Градске општине
Младеновац.
Јавност се информише о реализацији енергетских санација преко локалних медија и интернет-странице Градске
општине Младеновац.
Завршни извештај о спроведеним енергетским санацијама, који посебно садржи информације о спроведеним активностима и утрошеним финансијским средствима, уочене
недостатке у имплементацији активности и њихове узро-
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ке, податке о уштеди енергије и смањењу емисије гасова са
ефектом стаклене баште, подноси се Већу Градске општине
Младеновац и објављује на интернет-страници.
Директни корисници средстава који изводе радове на
енергетској санацији дужни су да Комисији, у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.
Објављивање
Члан 31.
Подаци и акти које Комисија објављују на званичној интернет-страници Градске општине Младеновац морају се
објавити и на огласној табли Градске општине Младеновац.
Чување документације
Члан 32.
Управа Градске општине Младеновац има обавезу да чува
комплетну документацију насталу у поступку суфинансирања енергетске санације у складу са важећим прописима.
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у „Службеном листу Града Београда”.
Веће Градске општине Младеновац
Број IV-00-06-4-71/3/2022, 20. априла 2022. године
Председник
Владан Глишић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације дела
Вишњичке бање између улица: Деспотовачке, Даринке Јеврић, Драгиње Адамовић и Недељка Кошанина, Градска
општина Палилула – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

Акти градских општина
САВСКИ ВЕНАЦ
Пословник Скупштине Градске општине Савски венац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
МЛАДЕНОВАЦ
Правилник о суфинaнсирању мера енергетске 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 – – – – – – – –
Правилник о суфинснсирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела
за производњу 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 програма енергетске санације, породичних кућа и станова ЈП1/22 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2

15

23
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

