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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ВРАЧАР
Скупштина Градске општине Врачар, на седници одржаној 13. априлa 2022. године, на основу члана 69. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22) и
члана 18. став 1. тачка 19. Статута Градске општине Врачар
(„Службени лист Града Београда”, број 77/19), донела је

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине Градске општине Врачар Милошу Влаховићу са Изборне листе „Александар Вучић – За нашу децу” са 24. мартом
2022. године због поднете оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда” и на веб-презентацији Градске општине Врачар.
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-23/2022-VIII/1, 13. априла 2022. године
Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, ср.

Скупштина Градске општине Врачар, на седници одржаној 13. априла 2022. године, на основу члана 64. став 2.
и члана 73. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22) и чл. 6. и 9. Пословника о раду
Скупштине Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”, бр. 88/19 и 98/19 – исправка), донела је

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске
општине Врачар изабраном на изборима одржаним 21. јуна
2020. године, Ранки Вучковић са Изборне листе „Александар Вучић – За нашу децу”.
2. Мандат одборника траје до престанка мандата одборника овог сазива Скупштине Градске општине Врачар.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-23/2022-VIII/2, 13. априла 2022. године
Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, ср.
Скупштина Градске општине Врачар, на седници одржаној
13. априла 2022. године, на основу члана 29. став 1. тачка 3. Закона
о смањењу ризика и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18), члана 6. Уредбе о саставу, начину
и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени
гласник РС”, број 27/20) и члана 18. став 1. тач. 5. и 19. Статута
Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”, број
77/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
I. Мења се Решење о образовању општинског штаба за
ванредне ситуације на територији градске општине Врачар
(„Службени лист Града Београда”, бр. 91/16, 112/16, 15/17,
91/17, 132/18, 58/19 и 149/20) и то:
– у тачки I. став 5. алинеја 3. уместо „Мирјана Митровић, чланица Већа Градске општине Врачар” треба да стоји
„Срђан Стаменковић, члан Већа Градске општине Врачар”;
– у тачки I. став 5. алинеја 13. уместо „Негован Радић,
ЈКП 'Градска чистоћа', управник погона Врачар” треба да
стоји „Горан Влајковић, ЈКП 'Градска чистоћа', управник погона Врачар”;
– у тачки I. став 5. алинеја 18. уместо „Гордана Торбица,
војни службеник” треба да стоји „Војислав Прокић, војни
службеник, ЦМО Вождовац/ОК Врачар”;
– у тачки I. став 5. додаје се нова алинеја 20 која гласи
„Никола Прица, секретар ЦК Врачар”.
II. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-23/2022-VIII/4, 13. априла 2022. године
Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

ЗВЕЗДАРА
Скупштина Градске општине Звездара, на седници одржаној 20. априла 2022. године, на основу члана 200. став
1 тачка 11, члана 537. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон
и 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) и члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”,
број 124/19 – пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ
O УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
ЗВЕЗДАРА” У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА 2021. ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се Годишњи ликвидациони извештај Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” у ликвидацији, Неродимска 2, Београд (за период 1. јануар 2021. – 31. децембар
2021. године), матични број 06049770, ПИБ 100007042, који
је поднео ликвидациони управник.
Члан 2.
Годишњи ликвидациони извештај из члана 1. и ову
одлуку регистровати и објавити у складу са Законом којим
се уређује регистрација привредних субјеката, а Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011 -1-11, 20. априла 2022. године
Заменик председника скупштине
Горан Филиповић, ср.

Скупштина Градске општине Звездара, на седници одржаној 20. априла 2022. године, на основу члана 32. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон и 47/18 и 111/21), члана 33. и члана 34. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 62/13, 30/18, 73/19, 44/21 и др. закон) и члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист
Града Београда”, број 124/19 – пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗВЕЗДАРА У ЛИКВИДАЦИЈИ” ЗА 2021. ГОДИНУ
СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ
Члан 1.
„Усваја се редован Годишњи финансијски извештај Јавног предузећа 'Пословни простор Звездара у ликвидацији', Београд, Неродимска 2 матични број 06049770, ПИБ
100007042, за 2021. годину, са стањем на дан 31. децембра
2021. године.”
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-12, 20. априла 2022. године
Заменик председника скупштине
Горан Филиповић, ср.

20. април 2022.

Скупштина Градске општине Звездара, на седници
одржаној 20. априла 2022. године, на основу члана 20. става 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18) и члана 19. Статута Градске општине Звездара
(„Службени лист Града Београда”, број 124/19 – пречишћен
текст), донела је

РЕШЕЊЕ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ, ИЗВЕШТАВАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ПОЛОЖАЈА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕРИОД 2021–2023.
ГОДИНЕ
I
У Решењу Скупштине ГО Звездара о именовању Тима за
праћење, извештавање и евалуацију Локалног акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији
градске општине Звездара за период 2021–2023 ХI број 011-116 од 27. маја 2021. године („Службени лист Града Београда”,
број 35/21), члан I, став 2. алинеја 5. мења се и гласи:
5. Весна Поповић – руководилац Одељења – Градског
центра за социјални рад у Београду – Одељење Звездара.
У истом Решењу у члану I, став 2. додају се нове алинеје
број 7. и 8. под којима се именују нови чланови Тима:
7. Славица Васић, представница Удружења „Мали
принц”.
8. Александар Марковић, представник Удружења „Форум Рома Србије”.
II
У осталим деловима Решење XI број 011-1-16 од 27. маја
2021. године остаје непромењено.
III
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-13, 20. априла 2022. године
Заменик председника скупштине
Горан Филиповић, ср.

Скупштина Градске општине Звездара, на седници одржаној 20. априла 2022. године, на основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана
59. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” („Службени лист Града Београда”, број 94/16), чл. 50 и 51. Статута Јавног предузећа Спортски
центар „Олимп – Звездара” („Службени лист Града Београда”,
бр. 107/16 и 128/18) и члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, 124/19 – пречишћен
текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА” БЕОГРАД
ЗА 2022. ГОДИНУ СА ОЧЕКИВАНИМ ОСТВАРЕЊЕМ
ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ
Даје се сагласност на Измене и допуне Плана и Програма
пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Зве-

20. април 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

здара” Београд за 2022. годину са очекиваним остварењем Плана и Програма пословања у 2021. години, усвојене Одлуком
Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп
– Звездара”, број 204-5 од 19. априла 2022. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Приходи и примања буџета утврђени су у следећим износима:

ОПИС

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-16, 20. априла 2022. године

I

Заменик председника скупштине
Горан Филиповић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац, на седници
одржаној 19. априла 2022. године, на основу члана 63. 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 и
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. пропис), члана 32. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07
и 83/14 – и др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др.
закон) и члана 24. став 1 тачка 2. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 –
пречишћени текст 2 и 144/19 – исправка), на предлог Већа
Градске општине Обреновац са седнице одржане 4. априла
2022. године, донела је

Т Р Е Ћ У ИЗ МЕНУ OД Л У КЕ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2022.
ГОДИНУ

1.1. Уступљени приходи

Члан 1.
Члан 1. Oдлуке о буџету Градске општине Обреновац за
2022. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 119/21,
6/22 и 32/22), мења се и гласи:
„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске
општине Обреновац за 2022. годину (у даљем тексту: буџет)
састојe се од:

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

2.1. ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

Порез на приход од самосталних делатности самоопорезивање

711123

17.000.000

Порез на зараде

711111

594.324.540

713

41.144.832

Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон

713311

7.500.000

Порез на пренос апсолутних права на непокретности

713421

28.000.000

Порез на пренос апсолутних права на мот. возилима и пл. објектима

713423

5.644.832

Порез на добра и услуге

714

267.000.000

Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада

714549

260.000.000

Посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине

714562

7.000.000

Трансфери од других нивоа власти

733

408.702.312

Текући трансфери градова у корист нивоа
општина

733157

305.100.000

Текући наменски трансфери од Републике у
корист нивоа општина

733154

3.602.312

Kaпитални наменски трансфери у ужем смислу
од Републике у корист нивоа општина

733251

100.000.000

1.2. Изворни приходи

7

1.442.241.013

713

760.034.171

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге

713121

380.000.000

Порез на имовину обвезника који воде пословне
књиге

713122

380.034.171

Накнада за коришћење јавне површине

7145

2.000.000

Накнада за коришћење грађев. земљишта

741534

1.200.000

Приходи од закупа пословног простора

Комуналне таксе

7161

19.000.000

Комуналне таксе

7415

1.000.000

Приходи које својом делатношћу оствaри Управа ГО

742351

4.500.000

2.787.412.697

Административне таксе

742251

3.000.000

2.787.412.697

Приходи од новчаних казни за прекршаје по
прекршајном
налогу

743353

2.000.000

Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица

744151

306.406.842

Капитални добровољни трансфери од физичких
и правних лица у корист нивоа општине

744251

260.600.000

Мешовити приходи

745151

2.000.000

Део добити ЈП и других облика организовања у
корист нивоа општина

745153

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771-772

2.843.271.170
2.581.818.690
261.452.480
-55.858.473
800.000
-55.058.473

Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
55.058.473

Издаци за отплату главнице дуга

2 Примања од продаје нефинансијске имовине

8

3 Примања од продаје финансијске имовине
и задуживања

9

II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА

Издаци за набавку финансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

17.000.000

40.000.000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Неутрошена средства из претходних година

711122

40.000.000

Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине

628.324.540

Порез на приход од самосталних делатности –
паушал

7145

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2

1.345.171.684

742152

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

2.787.412.697

7

Комуналне таксе

у динарима
1

2.788.212.697
7

711

Порез на имовину

I. ОПШТИ ДЕО

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИ- БУЏЕТ 2022
КАЦИЈА

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

1 Текући приходи

Порез на доходак грађана

ОБРЕНОВАЦ

Број 46 – 3

55.058.473

500.000

800.000
55.058.473
2.843.271.170

Број 46 – 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и
издаци за набавку финансијске имовине из буџета по појединачној намени, утврђују се у следећим износима:

20. април 2022.

1

2

3

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

607.873.496

111 Извршни и законодавни органи
130 Опште услуге

1

2

Структура
у%

ОПИС

Укупна
средства

Ек.кл.

у динарима

3

4

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

3,42
16,66

37.074.840

1,30

600.000

0,02

220 Цивилна одбрана
412 Општи послови по питању рада

4

97.156.000
473.642.656

200 ОДБРАНА
400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

4
21,38

600.000

0,02

693.126.742

24,38

12.862.478

0,45

421 Пољопривреда

4.000.000

0,14

436 Остала енергија

80.100.000

2,82

391.164.264

13,76

2.581.818.690

90,80

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

244.316.922

8,59

451 Друмски саобраћај

411 Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/

186.768.969

6,57

473 Tуризам

205.000.000

7,21

31.097.029

1,09

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

462.744.001

16,28

140.505.000

4,94

74.684.001

2,63

412 Социјални доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури

6.450.000

0,23

510 Управљање отпадом

414 Социјална давања запосленима

15.306.924

0,54

520 Управљање отпадним водама

415 Накнаде трошкова за запослене

50.000

0,00

530 Смањење загађености

4.644.000

0,16

494.133.607

17,38

52.504.478

1,85

336.000

0,01

423 Услуге по уговору

112.133.479

3,94

424 Специјализоване услуге

287.226.024

10,10

21.367.320

0,75

416 Награде запосленима и остали посебни расходи
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања

425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал

4.238.024

0,15

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика

129.618.485

4,56

560 Заштита животне средине некласификована на другом
месту

113.698.491

4,00

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

424.320.550

14,92

610 Стамбени развој

958.000

1,41

620 Развој заједнице

349.261.550

12,28

640 Улична расвета

74.101.000

2,61

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

311.952.991

10,97

810 Услуга рекреације и спорта

264.561.831

9,30

20.566.306

0,72

45 СУБВЕНЦИЈЕ

1.578.052.999

55,50

820 Услуга културе

17.641.160

0,62

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима

1.330.190.521

46,78

830 Услуге емитовања и издаваштва

25.650.000

0,90

247.862.478

8,72

840 Верске и остале услуге заједнице

4.100.000

0,14

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

65.019.815

2,29

900 ОБРАЗОВАЊЕ

319.704.815

11,24

463 Трансфери осталим нивоима власти

64.419.815

2,27

911 Предшколско образовање

244.403.158

8,60

600.000

0,02

912 Основно образовање

67.966.657

2,39

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА

133.248.505

4,69

920 Средње образовање

3.600.000

0,13

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

133.248.505

4,69

950 Образовање које није дефинисано нивоом

3.600.000

0,13

62.487.931

2,20

980 Образовање некласификовано на другом месту

135.000

0,00

465 Остале дотације и трансфери

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ

51.398.931

1,81

482 Порези, обавезне таксе и казне

1.221.000

0,04

483 Новчане казне и пенали по решењима судова

5.000.000

0,18

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

4.868.000

0,17

49 РЕЗЕРВЕ

4.558.911

0,16

499 Средства резерве

4.558.911

0,16

261.452.480

9,20

5

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

9,20

240.000.000

8,44

1 2 3

7.452.480

0,26

1 3

14.000.000

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА

261.452.480

511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина
УКУПНО

Назив директног буџетског
корисника
4

5

060 Становање
070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

2024

7

8

9

0,49

2.843.271.170 100,00

2

Набавку опреме за
јавну безбедност

520.000 1.500.000 1.500.000

3

Набавка фотографске и електронске
опреме

4

Набавка телефона

5

Опрема за домаћинство

6

Набавка рачунарске
опреме и штампача

7

Лиценце

8

Објекти за потребе
образовања

2 3 1 Месне заједнице 9

Набавка намештаја

4.250.480

10 Опрема за заштиту
животне средине

1.000.000

Структура
%

2

2023

434.000 1.000.000 1.000.000

Укупна
средства

Функц.
класиф.
1

6

Износ
2022

Набавка намештаја
и уградне опреме

Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Назив капиталног
пројекта

Управа градске 1
општине Обреновац

”

ФУНКЦИЈА

2.843.271.170 100,00

”
Члан 4.
Члан 5. мења си и гласи:
„Планирани капитални издаци буџетских корисника за
2022, 2023. и 2024. годину исказују се у следећем прегледу:
Ред.бр.
Раздео
Глава

481 Дотације невладиним организацијама

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ставка

454 Субвенције приватним предузећима

3

4

22.948.575

0,81

454.050

0,02

22.494.525

0,79

УКУПНО:

50.000

150.000

150.000

20.000

20.000

20.000

178.000

20.000

20.000

1.000.000

500.000

500.000

14.000.000

160.000

160.000

240.000.000

261.452.480 3.350.000 3.350.000

”

20. април 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 46 – 5

Члан 5.
Члан 6. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Програмска
активност/
пројекат

1

2

1101

3
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање

Укупна
средства
4

5

Одговорно лице

6

55.136.900 1,94

Мирослав Чучковић

11.000.000,00 0,39

Мирослав Чучковић

7.827.730,00 0,28

Мирослав Чучковић

337.120,00 0,01

Предраг Јовановић
Предраг Јовановић

1101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Просторно и урбанистичко планирање

1101-4001

ПРОЈЕКАТ– Уређење центра ГО Обреновац са припадајућим комерцијалним садржајима

1101-4002

ПРОЈЕКАТ – Уређење локације Бањског комплекса

1101-4003

ПРОЈЕКАТ – Уређење косине у Купиначкој улици

1.160.000,00 0,04

1101-4004

ПРОЈЕКАТ – Уређење дела КП 1539/1-паркинг

2.400.000,00 0,08

Предраг Јовановић

1101-4005

ПРОЈЕКАТ-Уређење дела простора унутар насеља Тополица-плато

15.200.000,00 0,53

Предраг Јовановић

1101-4006

ПРОЈЕКАТ-Изгрaдња свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац

14.000.000,00 0,49

Предраг Јовановић

1101-4007

ПРОЈЕКАТ-Уређење трга Саша Радишић у МЗ Забрежје

300.000,00 0,01

Предраг Јовановић

1101-4008

ПРОЈЕКАТ-Уређење дела локације Сточни пијац са надстрешницама

500.000,00 0,02

Предраг Јовановић

1101-4009

ПРОЈЕКАТ-Санација равних кровова

958.000,00 0,03

Иван Стојић

1101-4010

ПРОЈЕКАТ – Уређење терена на локацији Топољак

500.000,00 0,02

Предраг Јовановић

1101-4011

ПРОЈЕКАТ – Станови за социјално становање

454.050,00 0,02

Мирослав Чучковић

1101-4012

ПРОЈЕКАТ – Улица која повезује Детелинску, Косовску и Индустријску зону

500.000,00 0,02

Предраг Јовановић

411.340.586 14,47

Мирослав Чучковић

1102

Програм 2. Комуналне делатности
1102-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање/одржавање јавним осветљењем

74.101.000 2,61

Милош Станковић

1102-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Одржавање јавних зелених површина

106.360.000 3,74

Милош Станковић

1102-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

131.575.000 4,63

Милош Станковић

1102-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Зоохигијена

16.770.086 0,59

Мирослав Чучковић

1.000.000 0,04

Радован Манојловић

80.100.000 2,82

Мирослав Чучковић

1102-4001

ПРОЈЕКАТ – Проширење гробаља по МЗ

1102-4003

ПРОЈЕКАТ – Изградња главне трасе новог топловода магистрале III oд ТЕНТ-а до насеља Потића воће
у Обреновцу

1102-4004

ПРОЈЕКАТ – Бањска бушотина

1102-4005

ПРОЈЕКАТ – Реконструкција Старе бање

1102-4006

ПРОЈЕКАТ – Изградња, реконструкција и одржавање капела по МЗ

1501

76.500 0,00

Предраг Јовановић

258.000 0,01

Мирослав Чучковић

1.100.000 0,04

Радован Манојловић

Програм 3. Локални економски развој

12.862.478 0,45

Предраг Јовановић

1501-4002

ПРОЈЕКАТ: Меи Та Европа – покриће трошкова воде, канализације и смећа

12.862.478 0,45

Мирослав Чучковић

Програм 4. Развој туризма

205.000.000 7,21

Мирослав Чучковић

1502-4002

ПРОЈЕКАТ: Подршка развоју туризма и угоститељства у ГО Обреновац

205.000.000 7,21

Мирослав Чучковић

0101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној заједници

1502

0101

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

0101-4001
0401

0701

Назив

Структура
у%

Програм

Шифра

ПРОЈЕКАТ – Изложбе и манифестације
Програм 6. Заштита животне средине

4.000.000 0,14

Милош Станојевић

350.000 0,01

Милош Станојевић

3.650.000 0,13

Милош Станојевић

208.038.915 7,32

Мирослав Чучковић

45.412.485 1,60

Мирослав Чучковић

0401-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање заштитом животне средине

0401-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Праћење квалитета елемената животне средине

0401-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Заштита природе

0401-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура

64.000.001 2,25

Мирослав Чучковић

0401-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање осталим врстама отпада

11.195.000 0,39

Мирослав Чучковић

0401-4001

ПРОЈЕКАТ – Организовање едукативних еколошких програма за децу школског узраста кроз еколошке
школе и кампове

40.000.000 1,41

Драган Блажић

0401-4003

ПРОЈЕКАТ – Подизање дрвореда и озелењавање слободних јавних површина

0401-4004

ПРОЈЕКАТ – Уређење слободних јавних површина

0401-4005
0401-4006
0401-4007

4.238.024 0,15

Мирослав Чучковић

11.465.000 0,40

Мирослав Чучковић

935.920 0,03

Мирослав Чучковић

5.580.000 0,20

Мирослав Чучковић

ПРОЈЕКА Т– Уређење и одржавање Арборетума

598.485 0,02

Мирослав Чучковић

ПРОЈЕКАТ – Изградња фекалне црпне станице у МЗ Бело поље и Ратари

384.000 0,01

Мирослав Чучковић

ПРОЈЕКАТ – Регионални центар за управљање отпадом

8.930.000 0,31

Милош Станојевић

0401-4008

ПРОЈЕКАТ – Опремање препумпне станице кишне канализације у улици Бранислава Нушића

7.500.000 0,26

Мирослав Чучковић

0401-4009

ПРОЈЕКАТ – Кишна канализација са црпном станицом у Улици Милоша Обилића

0401-4010

ПРОЈЕКАТ – Пројекат инфраструктуре за фабрику отпадних вода

0401-4011

ПРОЈЕКАТ – Пројекат уређења корита спојног канала

0401-4012

ПРОЈЕКАТ – Одржавање урбаног мобилијара на јавним површинама
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

300.000 0,01

Мирослав Чучковић

2.000.000 0,07

Мирослав Чучковић

500.000 0,02

Мирослав Чучковић

5.000.000 0,18
586.366.464 20,62

Иван Стојић
Мирослав Чучковић
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0701-0002

3

20. април 2022.
4

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

5

384.588.264 13,53

6
Радован Манојловић

0701-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Унапређење безбедности саобраћаја

6.576.000 0,23

Милош Станојевић

0701-4001

ПРОЈЕКАТ – Делатност управљања, коришћења, заштите, уређивања, унапређења изградње и одржавање добара у општој употреби

195.202.200 6,87

Мирослав Чучковић

Програм 8. Предшколско васпитање

244.403.158 8,60

Милорад Косановић

2002-4004

ПРОЈЕКАТ – Програм развоја когнитивних способности предшколске деце

2002-4005

ПРОЈЕКАТ – Имлементација и стандардизација културних садржаја у васпитно образовни рад у ПУ
Перка Вићентијевић

2002-5001

ПРОЈЕКАТ – Изградња обданишта у Баричу
Програм 9. Основно образовање

68.101.657 2,40

Драган Блажић

2003-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Реализација делатности основног образовања

64.166.657 2,26

Драган Блажић

135.000 0,00

Драган Блажић

2002

2003

2.750.000 5,86

Мирослав Чучковић

653.158 1,39

Зоран Ћорломановић

241.000.000 8,48

Мирослав Чучковић

2003-4001

ПРОЈЕКАТ – Смотра рецитатора

2003-4002

ПРОЈЕКАТ – Излети ученика – матуранти

3.800.000 0,13

Драган Блажић

Програм 10. Средње образовање

3.600.000 0,13

Мирослав Чучковић

2004
2004-4001
0902

ПРОЈЕКАТ – Израда филма „Сто година Гимназије у Обреновцу’’
Програм 11. Социјална и дечја заштита

3.600.000 0,13

Мирослав Чучковић

22.494.525 0,79

Мирослав Чучковић

5.142.270 0,18

Драган Младеновић

400.000 0,01

Драган Младеновић

4.750.000 0,17

Драган Младеновић

0902-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Jеднократне помоћи и други облици помоћи

0902-0016

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Дневне услуге у заједници

0902-0018

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка реализацији програма Црвеног крста

0902-4001

ПРОЈЕКАТ – Побољшање услова становања интерно расељених лица и избеглица

12.202.255 0,43

Драган Младеновић

Програм 13. Развој културе и информисање

45.291.160 1,59

Зоран Ћорломановић

1201
1201-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

3.300.000 0,12

Зоран Ћорломановић

1201-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Унапређење система очувања и представљања културно историјског
наслеђа

2.000.000 0,07

Мирослав Чучковић

1201-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

25.650.000 0,90

Мирослав Чучковић

1201-4001

ПРОЈЕКАТ – Манифестације

6.300.000 0,22

Зоран Ћорломановић

1201-4002

ПРОЈЕКАТ – Изградња пословног објекта-дом културе МЗ Вукићевица

2.337.000 0,08

Радован Манојловић

1201-4003

ПРОЈЕКАТ – Одлазак пензионера у Врњачку бању

4.504.160 0,16

Мирослав Чучковић

1201-4005

ПРОЈЕКАТ – Реконструкција домова културе по МЗ

1.000.000 0,04

Радован Манојловић

200.000 0,01

Зоран Ћорломановић

1201-4006
1301

ПРОЈЕКАТ – Реконструкција и адаптација објекта Старе општине
Програм 14. Развој спорта и омладине

1301-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка локалним спортским организацијама, удрежењима
и савезима

1301-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Спровођење омладинске политике

1301-4001

ПРОЈЕКАТ – Бесплатне спортске чланарине за децу школског узраста

1301-4002

ПРОЈЕКАТ – Манифестације у области спорта од значаја за градску општину Обреновац

1301-4003

ПРОЈЕКАТ – Изградња додатних објеката на отвореном базену

1301-4005

ПРОЈЕКАТ – Студентске награде

0602

273.161.831 9,61

Милош Станковић

35.990.931 1,27

Милош Станковић

5.000.000 0,18

Милош Станојевић

53.000.000 1,86

Милош Станковић

1.600.000 0,06

Милош Станковић

173.970.900 6,12

Милош Станковић

3.600.000 0,13

Драган Блажић

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

601.317.496 21,15

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

341.582.656 12,01

Милорад Косановић

0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање месних заједница

15.589.959 0,55

Радован Манојловић

0602-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Текућа буџетска резерва

0602-0014

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање у ванредним ситуацијама

0602-4001

ПРОЈЕКАТ – Подршка функционисању ЈП СКЦ

0602-4002

ПРОЈЕКАТ – Прослављање и обележавање значајних датума

0602-4003

ПРОЈЕКАТ – Управљање и издавање у закуп пословног простора

0602-4004

ПРОЈЕКАТ – Републички референдум

0602-4005

4.558.911 0,16

Мирослав Чучковић

600.000 0,02

Мирослав Чучковић

95.000.000 3,34

Мирослав Чучковић

510.000 0,02

Зоран Ћорломановић

131.550.000 4,63

Мирослав Чучковић

5.445.970 0,19

Милорад Косановић

6.480.000 0,23

Милорад Косановић

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

97.156.000 3,42

Мирослав Чучковић

2101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање скупштине

50.256.000 1,77

Милорад Јанковић

2101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање извршних органа

46.900.000 1,65

Мирослав Чучковић

Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

5.000.000 0,18

Мирослав Чучковић

0501-0001

ПРОЈЕКАТ – Eнергетски менаџмент

5.000.000 0,18

Мирослав Чучковић

2101

0501

ПРОЈЕКАТ – Избори 2022

Милорад Косановић

УКУПНО:

2.843.271.170 100,00

”
Члан 6.
Члан 7. мења се и гласи:
„Текућа буџетска резерва за 2022. годину износи 4.558.911 динара”.

20. април 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.
Члан 8. мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци у износу од 2.843.271.170 динара, финансирани из свих извора финансирања, распоређују се
по корисницима и програмима
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20. април 2022.

20. април 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

20. април 2022.

20. април 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 46 – 13

Број 46 – 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

20. април 2022.

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 8.
Члан 15. мења се и гласи:
„Средства текуће буџетске резеве у износу од 4.558.911 динара, користиће се на основу решења о употреби средстава
текуће буџетске резерве која доноси председник градске општине, на предлог Одељења, а по прибављеном мишљењу Већа
градске општине.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за сврхе за
које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације за одређене намене и исказују се на конту за чију намену су средства усмерена.”
Члан 9.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда” и доставити Секретеријату за финансије Града Београда.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службени листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 400-4, 19. априла 2022. године
Председник
Милорад Јанковић, ср.

20. април 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Веће Градске општине Обреновац, на седници одржаној
14. априла 2022. године, на основу члана 20. став 1. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07.... 47/18), 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. 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20),
члана 55. Статута Градске општине Обреновац („Службени
лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19
– исправка) и члана 58. Пословника Већа Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 6/13 и
12/15), уз претходну сагласност Министарства рударства и
енергетике од 13. априла 2022. године, донело је

ПРА ВИ Л Н И К
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 ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
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 Обреновац.
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 Обреновац.
Финансијска средства
Члан 3.
Средстава за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, на основу Јавног позива Министарства рударства и енергетике, ЈП
1/22 од 2. фебруара 2022. године, опредељују се Одлуком о
буџету Градске општине Обреновац за 2022. годину.
Члан 4.
Средства за суфинансирање мера из члана 6. овог правилника додељују се на основу јавног позива за домаћинства 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.
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Члан 5.
Одлуку о додели средстава грађанима/стамбеним заједницама доноси Веће Градске општине Обреновац на предлог Комисије за реализацију мера енергетске санације.
Члан 6.
Укупно планирана средства које градска општина Обреновац заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује путем Јавног позива
бр. JП 2/21 за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, на основу
Јавног позива, ЈП 1/22, износе 40.000.000,00 динара, од чега је
20.000.000,00 динара определила Градска општина Обреновац,
а 20.000.000,00 динара Управа за подстицање и унапређење
енергетске ефикасности, а за суфинансирање мера из овог члана 35.000.000,00 динара, од чега је 17.500.000,00 динара определила Градска општина Обреновац, а 17.500.000,00 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) постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору, осим кровног покривача и
таваница 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
(2) износа који се добија множењем површине из достављене профактуре са износом од 2.000,00 динара са ПДВ-ом.
3) постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача и таваница за породичне
куће (за ову меру се може конкурисати и заједно са мером
постављање и набавка материјала за термичку изолацију
зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача
према негрејаном простору, осим кровног покривача и таваница за породичне куће из става 2. тачка 2), 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 1.500,00 динара са ПДВ-ом.
4) 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.
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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).
5) 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 4. овог члана).
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности
укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а
максимално 120.000,00 динара са ПДВ-ом.
6) набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног 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
7) 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. 2) и 3) 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.
2) Спољни зид на породичним кућама/стамбеним зградама 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%;
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.
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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
Обреновац 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 мерама енергетске санације.
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 Обреновац 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 Обреновац спроводи Комисија,
коју Веће Градске општине Обреновац 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.
Градска општина Обреновац 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:
– припрему 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 Обреновац;
– пријем и контролу 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 Обреновац,
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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 и
– израду 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 Обреновац.
Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна да
Већу Градске општине Обреновац достави записнике и извештај о раду.
Теренски рад Комисије обухвата спроведена 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.
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 и 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 извештаја 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 Обреновац за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и
станова додељују се у складу са одредбама овог правилника.
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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 Обреновац. Јавни
позив се расписује за све мере из члана 6. овог правилника.
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 Обреновац, 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;
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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.
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 Управе Градске општине Обреновац
и званичној интернет-страници Градске општине Обреновац.
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 Обреновац на усвајање.
Председник градске општине Обреновац доноси Одлуку
о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације.
Одлука Већа о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације објављује се на огласној табли
Управе Градске општине Обреновац и званичној интернет-страници Градске општине Обреновац.
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 Обреновац.
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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 Обреновац и
званичној интернет-страници Градске општине Обреновац,
а најава јавног позива и у свим локалним медијима.
Конкурсна документација садржи:
1) јавни позив;
2) пријавни образац са листом потребних докумената.
Члан 22.
Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која станују у породичним кућама и становима и 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.
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 Обреновац 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.
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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;
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) 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 објавилa
Градска општина Обреновац;
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 Обреновац ће обезбедити прибављање
информације по службеној дужности извод из листа непокретности, (обезбеђује град/општина).
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)

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

Број 46 – 31
Број бодова
20

Електрична енергија

15

Дрво

10

Природни гас/пелет/систем даљинског грејања

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
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

Критеријуми за избор пројеката домаћинстава које обухватају мере енергетске ефикасности из члана 6. став 2. тач. 1)
Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког
омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама
( 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

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) и 3)

Спољни зидови са а кров без термичке изолације

10

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом

0

Постављање термичке изолације зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору (стамбених зграда и породичних кућа)
Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта

Број бодова

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.

Спољни зидови и кров без термичке изолације

50

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом

40

Спољни зидови са а кров без термичке изолације

30

К<10

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом

10

10≤К<12,5

Број бодова
5
4,5

12,5≤К<15

4

Број бодова

15≤К<17,5

3,5

Дрвени, једноструки са једним стаклом

20

17,5≤К<20

3

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима

15

20≤К≤22,5

2,5

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом

10

22,5≤К≤25

2

ПВЦ, алуминијум

0

К>25

1

Постојеће карактеристике спољне столарије*

Број 46 – 32
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К фактор заузетости површине за породичне куће
К<15

5
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Критеријуми за избор пројеката домаћинстава који обухватају меру енергетске ефикасности из члана 6. став 2. тачка 7)

15≤К<17,5

4,5

17,5≤К<20

4

20≤К<22,5

3,5

22,5≤К<25

3

Угаљ/ лож уље,/мазут

50

25≤К≤27,5

2,5

Електрична енергија

40

27,5≤К≤30

2

Дрво

20

К>30

1

Природни гас/пелет/даљинско грејање

5

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему
потрошне топле воде за породичне куће
Постојећи начин грејања на:

Постојеће карактеристике спољне столарије*

Број бодова

Број бодова

Број бодова

Дрвени, једноструки са једним стаклом

5
10

Средства нису коришћена у последње три године

5

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима

Средства су коришћена у последње три године

0

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом

15

ПВЦ, алуминијум

20

* 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.
4), 5) и 6)
Набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу, уградња цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора, набавка и уградња топлотних пумпи
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 термичке изолације

15

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом

20

К фактор заузетости површине за станове
К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта.
Број бодова
К<10
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

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 термичке изолације

15

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом

20

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

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 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.
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.
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Листу из става 2. овог члана Комисија објављује на огласној табли Управе Градске општине Обреновац и званичној
интернет-страници Градске општине Обреновац.
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 Обреновац.
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 Управе Градске општине Обреновац и званичној интернет-страници Градске општине Обреновац.
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 Обреновац.
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 Обреновац доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори.

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 Обреновац).
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 Обреновац 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.

Исплата средстава

Члан 31.
Управа Градске општине Обреновац има обавезу да чува
комплетну документацију насталу у поступку суфинансирања мера енергетске санације у складу са важећим прописима.

Члан 28.
Градска општина Обреновац 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.
Крајњи Корисник мора имати уредну документацију
(рачуне и атесте) које ће доставити надлежној комисији.

VI. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
Извештавање
Члан 29.
Комисија припрема Завршни извештај о спроведеним
мерама енергетске санације и подноси га Већу Градске општине Обреновац
Јавност се информише о реализацији мера енергетске
санације преко локалних медија и интернет-странице Градске општине Обреновац.
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 Обреновац 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 Обреновац, морају се
објавити и на огласној табли Управе Градске општине Обреновац.
Чување документације

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 Обреновац
VII-02 бр. 020-3/62, 14. априла 2022. године
Председник
Мирослав Чучковић, ср.
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На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07.... 47/18),
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. 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20), члана 29. став
2. Правилника о ближим условима за расподелу и коришћење средстава за примену мера енергетске ефикасности
(„Службени гласник РС”, 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 Обреновац додељена средства у износу од 40.000.000,00 динара, а на основу чега ће 20.000.000,00
динара определити ГО Обреновац, а 20.000.000,00 динара
Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности за суфинансирање мера енергетске ефикасности из овог
правилника, Веће Градске општине Обреновац на седници
одржаној 14. априла 2022. године, уз претходну сагласност
Министарства рударства и енергетике од 13. априла 2022.
године, донело је

П РА ВИ Л Н И КА
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 СТАМБЕНИХ
ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП 1/22
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 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 ГО Обреновац.
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 Обреновац.

20. април 2022.

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 стамбених зграда, 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 ГО Обреновац за 2022. годину.
Члан4.
Средства за суфинансирање мера из члана 6. овог правилника додељују се на основу јавног позива за домаћинставау 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 Обреновац 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 електричнеенергије 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
електричнуенергију, а максимално до 6 kW.
Укупан износ средства подстицаја која се додељују за
ову меру, представљаће мањи износ од:
– 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом, а
максимално 420.000 динара са ПДВ-ом, и;
– износа који се добија множењем снаге у kW соларних
панела из достављене профактуре, са износом од 70.000 динара са ПДВ-ом.
Укупан износ средстава подстицаја која додељује градска општина Обреновац за ову меру енергетске ефикасности износи 4.900.000,00динара
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.
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Укупан износ средстава подстицаја која додељује градска општина Обреновац за ову меру енергетске ефикасности износи 100.000,00 динара.
Домаћинства 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 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 суфинансирање пројеката
енергетске ефикасности.
Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити
финансирани јавним конкурсом из буџета Градске општине
Обреновац 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 енергетскомсанацијом.
II. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Члан 9.
Директни корисници средстава за реализацију 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 и стамбене заједнице.
III. ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ
Члан 11.
Веће Градске општине Обреновац доноси Решење о
образовању Комисије за реализацију енергетске санације (у
даљем тексту Комисија).
Јавни конкурси за суфинансирање енергетске санације у име Градске општине Обреновац спроводи Комисија,
коју Веће Градске општине Обреновац формира Решењем о
образовању комисије.
Решењем о бразовању 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.
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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 ГО Обреновац.
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 ГО Обреновац, 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 ГО Обреновац.
Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна да
Већу ГО Обреновац 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.
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;
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– 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 ГО Обреновац за суфинансирање 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 ГО Обреновац.
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 ГО Обреновац, а најава јавног позива и у локалним медијима.
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 5 година
и на соларне колекторе од минимално 10 година.
Услови за учешће привредних субјеката 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,
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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) ценаза 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
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 извештаја 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.
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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 Управе ГО Обреновац Града/
Општине и званичној интернет-страници Града/Општине.
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 ГО Обреновац на усвајање.
Веће ГО Обреновац доноси Одлуку о избору директних
корисника у спровођењу мера енергетске санације.
Одлука Већа Градске општине Обреновац о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације
објављује се на огласној табли Управе Градске општине Обреновац и на званичној интернет-страници Градске општине Обреновац.
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.
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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 ГО Обреновац и званичној интернет-страници ГО Обреновац, а најава јавног позива и у
свим локалним медијима.
Конкурсна документација садржи:
1) јавни позив;
2) пријавни образац са листом потребних докумената.
Члан 22.
Право учешћа на конкурсу имају 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
Садржај Јавног позива заграђане (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 Обреновац 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
санацијепо јавном позиву.
Пријава на јавни позив за крајње кориснике (грађане)

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 Обреновац.

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 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 објавило/ла Град/Општина;
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 ће обезбедити прибављање информације по службеној дужности за извод из листа непокретности, (обезбеђује општина).

Постојеће стање спољних зидова

20. април 2022.
Број бодова максимално

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 и стамбених
заједница 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*

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 вршиће се на основу листе приоритета
састављене бодовањем према критеријумима.
Критеријуми за избор пројеката грађана и стамбених
заједница 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,двострукиса 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

Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут

50

Електрична енергија

40

Дрво

20

Природни гас/пелет/даљинско грејање

5

Постојеће карактеристике спољне столарије*

Број бодова

Дрвени, једноструки са једним стаклом

5

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима

10

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом

15

ПВЦ, алуминијум

20

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта

Број бодова

Спољни зидови и кров без термичке изолације

5

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом

10

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом

15

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом

20

К фактор заузетости површине за станове
К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта.
Број бодова
К<10
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

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.

20. април 2022.
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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 пријавачији 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 Управе ГО Обреновац и званичној интернет-страници ГО Обреновац.
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 Управе ГО Обреновац и званичној интернет-страници ГО Обреновац.
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 ЈЛС.
Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става
10. овог члана у року од 15 дана од дана пријема приговора
и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну
листу крајњих корисника.
Веће ГО Обреновац доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера
енергетске санације, на основу чега се закључују уговори.
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Члан 28.
Уколико Град 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 условепрема листи корисника за другу меру.
Исплата средстава
Члан 29.
Градска општина Обреновац 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 ГО Обреновац 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 изведених
радова који буду већи од износа субвенције наведене у члану 6.
овог правилника (максималног износа учешћа ЈЛС).
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, ЈЛС 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 ГО Обреновац.
Јавност се информише о реализацији енергетских санација
преко локалних медија и интернет-странице ГО Обреновац.

Број 46 – 40

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Завршни извештај о спроведеним енергетским санацијама, 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 ГО Обреновац
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

20. април 2022.

Чување документације
Члан 32.
Управа градске општине Обреновац има обавезу да чува
комплетну документацију насталу у поступку суфинансирања енергетске санацијеу 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.”

Члан 31.
Подаци и акти које Комисија објављују на званичној
интернет-страници ГО Обреновац морају се објавити и на
огласној табли Управе ГО Обреновац.

Веће Градске Општине Обреновац
VII-02 бр. 020-3/63, 14. априла 2022. године
Председник
Мирослав Чучковић, ср.

САДРЖАЈ
Страна
Акти градских општина
ВРАЧАР
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Врачар – – –
ЗВЕЗДАРА
Одлука o усвајању годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” у ликвидацији за период од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара у
ликвидацији” за 2021. годину са стањем на дан 31. децембар 2021. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење o измени и допуни Решења о именовању Тима за праћење, извештавање и евалуацију Локалног акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији градске општине Звездара за период 2021–
2023. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски
центар „Олимп – Звездара” Београд за 2022. годину са очекиваним остварењем плана и програма пословања у
2021. години– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ОБРЕНОВАЦ
Трећа измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2022. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Правилник 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 за подстицање и унапређење енергетске ефикасности – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Правилник 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 стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22 – – – – – – – – –
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