
На пснпву шлана 61. став 5. Закпна п станпваоу и пдржаваоу зграда („Службени 
гласник РС“, брпј 104/2016) и шлана  40. Статута ппщтине Тргпвищте (“ Службени гласник 
града Враоа“, бр.3/2019), Скупщтина ппщтине Тргпвищте, на седници пдржанпј дана 
10.02.2022 гпдине, дпнела је: 
 
 

О Д Л У К У  
п бесппвратнпм суфинансираоу активнпсти на инвестиципнпм пдржаваоу и 

унапређеое свпјстава зграда, ппступку дпделе средстава, прпценту учешћа и услпвима 
ппд кпјим ппштина Тргпвиште учествује у финансираоу активнпсти пдржаваоа 

 

Члан 1. 

Овпм пдлукпм уређује се ппступак бесппвратнпг суфинансираоа мера енергетске 
санације стамбених зграда, ппрпдишних кућа и станпваа кпје ппщтина Тргпвищте мпже 
суфинансирати у складу са распплпживим средствима у бучету, кап и нашин спрпвпђеоа 
ппступка дпделе средстава, прпценат ушещћа и услпви ппд кпјим ппщтина Тргпвищте 
ушествује у суфинансираоу. 

 

Члан 2. 

Овпм пдлукпм пбухваћене су све зграде на теритприји ппщтине Тргпвищте кпје 
испуоавају услпве из јавнпг ппзива. 
 

Члан 3. 

Одрживи развпј станпваоа у складу са Закпнпм п станпваоу и пдржаваоу зграда 
представља јавни интерес.  

У циљу пствариваоа јавнпг интереса ппщтина Тргпвищте, Одлукпм п бучету за 
сваку бучетску гпдину ппредељује средства за бесппвратнп суфинансираое активнпсти 
инвестиципнпг пдржаваоа и унапређеоа свпјстава зграда у складу са пвпм пдлукпм. 

Ушещће ппщтине Тргпвищте у  суфинансираоу активнпсти из става 2. пвпг шлана 
мпже изнпсити максималнп 50%. 

 

Члан 4. 

У складу са распплпживим средствима пбезбеђеним у бучету ппщтине Тргпвищте 
мпгу се финансирати следеће активнпсти инвестиципнпг пдржаваоа и унапређеоа 
свпјстава зграде: 

1) Унапређеое термичкпг пмптача путем: 

 Замене сппљних прпзпра и врата и других транспарентних елемената 
термишкпг пмпташа. Ова мера пбухвата и пратећу ппрему за прпзпре/врата, 
кап щтп су пкапнице, прпзпрске даске, рплетне капци и др. кап и пратеће 
грађевинске радпве на демпнтажи и правилнпј мпнтажи прпзпра/врата, 
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кап щтп је демпнтажа старих прпзпра/врата и пдвпз на деппнију, пбрада 
ивица и крешеое пкп прпзпра/врата са унутращое стране зида, 

 Ппстављаоа термишке изплације зидпва, таваница изнад птвпрених 
прплаза, зидпва, ппдпва на тлу и псталих делпва термишкпг пмпташа према 
негрејанпм прпстпру, 

 Ппстављаое термишке изплације исппд крпвнпг ппкриваша. Ова мера мпже 
пбухватити, у слушају да је пщтећен крпвни ппкриваш и хидрпизплаципни 
крпвни систем, грађевинске радпве на замени хидрпизплације и других 
слпјева крпвнпг ппкриваша, кап и лимарске радпве, али не и радпве на 
замени кпнструктивних елемената крпва; 

2) Унапређеое термптехничких система зграде путем замене система или дела 
система ефикаснијим системпм путем: 

 Замене ппстпјећег грејаша прпстпра (кптап или пећ) ефикаснијим, 

 Замене ппстпјеће или уградоа нпве цевне мреже, грејних тела-
радијатпра и пратећег прибпра, 

 Уградоа тпплптних пумпи (грејаш прпстпра или кпмбинпвани грејаш), 

 Уградоа електрпнски регулисаних циркулаципних пумпи, 

 Опремаое система грејаоа са уређајима за регулацију и мереое 
предате кплишине тпплпте пбјекту (калприметри, делитељи тпплпте, 
баланс вентили 

3) Уградоа спларних кплектпра у инсталацију за централну припрему пптрпшне 
тппле впде, 

4) Уградоа спларних панела и пратеће инсталације за прпизвпдоу електричне 
енергије за сппствене пптребе, уградое двпсмернпг мернпг уређаја за 
мереое предате и примљене електричне енергије и израде неппхпдне 
техничке дпкументације и извештаја извпђача радпва на уградои спларних 
панела и пратеће инсталације за прпизвпдоу електричне енергије кпји су у 
складу са закпнпм неппхпдни приликпм прикључеоа на дистрибутивни 
систем. 
 

Члан 5. 

Нашин спрпвпђеоа ппступка дпделе средстава, прпценат ушещћа и услпви ппд 
кпјим ппщтина ушествује у финансираоу уређује се Правилникпм п суфинансираоу мера 
енергетске санације стамбених зграда, ппрпдишних кућа и станпва (у даљем тексту: 
Правилник) кпји дпнпси Опщтинскп веће ппщтине Тргпвищте. 

Правилникпм се ближе уређује: 

 Циљ спрпвпђеоа мера енергетске санације; 

 Критеријуми за расппделу и кприщћеое средстава; 

 Нашин пбезбеђиваоа финансијских средстава 

 Прпценат суфинансираоа активнпсти; 

 Нашин и услпви пријаве на јавни ппзив и критеријум за селекцију 
привредних субјеката; 
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 Нашин и услпви пријаве на јавни ппзив и критеријум за селекцију грађана 
(дпмаћинства); 

 Праћеое реализација прпјекта, извещтаваое и друге активнпсти пд знашаја 
за реализацију прпјекта. 
 

Члан 6. 
   Прпјекат суфинансираоа спрпвпди се на пснпву јавнпг ппзива.  

Одлуку п спрпвпђеоу јавнпг ппзива дпнпси Опщтинскп веће. 
Одлука из става 2. пвпг шлана садржи услпве јавнпг ппзива: 
1) дпкументација кпја се ппднпси уз пријаву; 
2) рпк за ппднпщеое пријаве; 
3) правп ушещћа на јавнпм ппзиву;  
4) време птвараоа пристиглих пријава; 
5) нашин и рпкпвe плаћаоа; 
6) укупну прпцеоену вреднпст прпјекта; 
7) изнпс средстава изражен у прпцентима, кпји се финансира из средстава бучета 

ппщтине, а у складу са шланпм 3. став 3. пве пдлуке; 
8) критеријуме за рангираое; 
9) рпк за пбјављиваое ранг листе; 

10) рпк за пбјављиваое кпнашне Одлуке п прпјектима кпји ће бити суфинасирани; 
Уз пријаву из става 3. ташка 1) пвпг шлана, пбавезнп се ппднпси следећа 

дпкументација: 
1) препис листа неппкретнпсти или други дпказ п легалнпсти пбјекта и п 

власнищтву на пбјекту; 
2) дпказ да је ппднпсилац пбезбедип средства пптребна за реализацију прпјекта; 
3) рещеое п регистрацији стамбене заједнице, укпликп се ради п стамбенпј 

заједници; 
4) Одлука скупщтине стамбене заједнице п ппднпщеоу пријаве на јавни ппзив из 

став 1. пвпг шлана; 
5) извпд из прпграма пдржаваоа зграде у кпме су наведене активнпсти 

инвестиципнпг пдржаваоа предвиђене за текућу гпдину (за стамбене заједнице); 
6) технишкa дпкументацијa пптребнa за извпђеое радпва у складу са Закпнпм п 

планираоу и изградои; 
7) друга дпкументација пд знашаја за спрпвпђеое прпјекта. 
 

Члан 7. 

Пријава се мпже ппднети самп за зграде кпје се налазе на теритприји ппщтине 
Тргпвищте уз пратећу дпкументацију предвиђену јавним ппзивпм. 

Пријаву мпгу ппднети власници, пднпснп власници ппсебних делпва прекп пргана 
управљаоа. 

Јавни ппзив се пбјављује на званишнпј интернет страници ппщтине, пгласнпј табли 
ппщтинске управе и у лпкалним медијима. 
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Члан 8. 

Ппступак јавнпг ппзива спрпвпди Кпмисија за избпр прпјеката за бесппвратнп 
суфинансираое активнпсти инвестиципнпг пдржаваоа и унапређеоа свпјстава зграда (у 
даљем тексту: Кпмисија).  

Опщтинскп веће именује кпмисију за спрпвпђеое јавнпг ппзива. 
Задатак Кпмисије је да: 
1) дпнесе ппслпвник п раду Кпмисије,  
2) припреми текст јавнпг ппзива и да га дпстави ппщтинскпј управи ради 

пбјављиваоа сагласнп шлан 6. пве пдлуке,  
3) прегледа сваку приспелу пријаву и утврди да ли је багпвремена и уредна,  
4) сашини писани извещтај п струшнпј пцени пристиглих пријава,  
5) изврщи рангираое приспелих пријава,  
6) сашини ранги листу прпјеката и исту дпстави свим ушесницима јавнпг ппзива и 

надлежнпј прганизаципнпј јединици Опщтинске управе ппщтине Тргпвищте ради 
пбјављиваоа на интернет страници ппщтине Тргпвищте и председнику ппщтине 
Тргпвищте. 
 

Члан 9. 

Пријаве се ппднпсе у затвпренпј кпверти, директнп на писарници 
ппщтинске/градске управе ппщтине Тргпвищте  или преппрушенпм ппщтпм на адресу 
Опщтина Тргпвищте, Краља Петра I Карађпрђевића бр. 4. 17525 Тргпвищте са назнакпм 
„Пријава за избпр прпјеката за бесппвратнп суфинансираое Прпграма енергетске санције 
стамбених зграда, ппрпдишних кућа и станпва зграда“. 

Образац пријаве мпже се преузети са сајта ппщтине Тргпвищте или на щалтеру 
ппщтинске  управе ппщтинеТргпвищте . 

Рпк за ппднпщеое пријаве је 21 дан пд дана пбјављиваоа јавнпг ппзива на 
интернет страници ппщтине Тргпвищте. 
 

Члан 10. 

Кпмисија у рпку пд 5 дана пд дана истека рпка за ппднпщеое пријава врщи 
птвраое ппднетих пријава.  

Пријаве кпје су ппднете накпн истека рпка за ппднпщеое пријаве, сматраће се 
неблагпвременим и исте неће бити предмет разматраоа Кпмисије. Пријаве уз кпје није 
дпстављена кпмплетна дпкументација, сматраће се неуредним пријавама и исте неће 
бити рангиране. 

Најкасније у рпку пд 30 дана пд дана истека рпка за ппднпщеое пријава, Кпмисија 
је дужна да сашини ранги листу прпјеката и исту дпстави свим ушесницима јавнпг ппзива, 
надлежнпј прганизаципнпј јединици ппщтинске управе ппщтине Тргпвищте  ради 
пбјављиваоа на интернет страници ппщтине Тргпвищте и председнику ппщтине 
Тргпвищте. 
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Ппднпсипци пријава, у рпку пд три дана пд дана пбјављиваоа ранг листе на 
интернет страници ппщтине Тргпвищте имају правп увида у дпкументацију кпју су 
дпставили пстали ушесници јавнпг ппзива, кап и у ппступак рада и нашин рангираоа 
пристиглих пријава пд стране Кпмисије. 

 

Члан 11. 

Рангираое и избпр прпјеката кпји ће бити суфинансирани у складу са пдредбама 
пве oдлуке врщи се применпм следећих критеријума: 

1) циљеви кпји се ппстижу: пбим задпвпљаваоа јавнпг интереса, степен 
унапређеоа свпјства зграде на кпјима спрпвпде активнпсти пбухваћене прпјектпм; 

2) референце прпјекта: статус, пднпснп намена зграде; 
3) суфинансираое прпјекта из других извпра: сппствених прихпда, фпндпва 

Еврппске уније, ппклпна, дпнација, легата, кредита и другп, у слушају 
недпстајућег дела средстава за финансираое прпјекта; 

4) степен пщтећеоа пбјекта (естетска пщтећеоа, смаоена упптребна вреднпст 
пбјекта, смаоен квалитет станпваоа, ппаснпст пп живпт и здравље људи и за 
безбеднпст сапбраћаја. 

Максималан брпј бпдпва кпји сe мпже дпделити прпјекту је 100.  
Ближа мерила за избпр прпјеката применпм критеријума из става 1. пвпг шлана 
утврђују се кпнкурспм 
Мерила за дпделу средстава врщиће се на следећи нашин: 
1) циљеви кпји се ппстижу............................................максималнп 30 бпдпва 

 пбим задпвпљаваоа јавнпг  интереса............................ . 20 бпдпва 

 степен унапређеоа свпјства зграде...................................10 бпдпва 
2) референце прпјекта..................................................максималнп 15 бпдпва 

 статус пбјекта, пднпснп намена зграде 
(пбјекти кпји уживају неки пд видпва защтите у 
смислу закпна п културним дпбрима – 15 бпдпва, 
стамбена зграда и стамбенп ппслпвна зграда – 10 бпдпва, 
и пстале зграде – 5 бпдпва) 

3) суфинансираое прпјекта из других извпра............ максималнп 25 бпдпва 

 из сппствених прихпда.........................................................15 бпдпва 

 из фпндпва Еврппске уније, ппклпна, дпнације 
легата, кредита и другп........................................................10 бпдпва 

4) степен пщтећеоа пбјеката.......................................максималнп  30 бпдпва 

 степен пщтећеоа пбјеката (смаоена упптребна вреднпст 
пбјекта, смаоен квалитет станпваоа, ппаснпст за живпт и 
здравље људи и за безбеднпст сапбраћаја - 20 бпдпва и 
естетска пщтећеоа - 10 бпдпва). 

За испуоенпст прпписаних услпва и критеријума ушесник кпнкурса прилаже 
пдгпварајуће дпказе. 

Вреднпст свакпг критеријума представља збир бпдпва припадајућих мерила. 
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Да би средства била дпдељена, пптребнп је да прпјекат пствари најмаое 50 
бпдпва, с тим да ће средства бити дпдељена ушесницима кпнкурса за суфинансираое 
активнпсти на прпјектима са највећим брпјем бпдпва, дп висине укупнп пдпбрених 
средстава. 

У слушају да два или вище прпјеката буду вреднпва са истим брпјем бпдпва, 
преднпст у дпдели средстава имаће ушесници са прпјектима кпји су дпбили већи брпј 
бпдпва пп пснпву статуса пбјекта, пднпснп намене зграде.  

 

Члан 12. 

Председник ппщтине Тргпвищте дпнпси рещеое п дпдели средстава за 
бесппвратнп суфинансираое активнпсти  Прпграма енергетске санације стамбених зграда, 
ппрпдишних кућа и станпва. 

Рещеое пбавезнп садржи следеће ппдатке за сваки прпјекат ппсебнп: 
1) адресу на кпјпј се зграда налази; 
2) назив прпјекта ; 
3) укупну вреднпст прпјекта; 
4) изнпс средстава кпји се финансира из бучета 
5) укупан брпј псвпјених бпдпва; 
6) и друге ппдатке на пснпву кпјих се врщилп рангираое. 
Рещеое из става 1. пвпг шлана дпставља се свим ппднпсипцима пријава и пбјављује 

на интернет страници ппщтине  Тргпвищте. 
На рещеое из става 1. пвпг шлана ппднпсилац пријаве има правп жалбе 

ппщтинскпм већу ппщтине Тргпвищте у рпку пд 15 дана пд дана пријема рещеоа. 
 

Члан 13. 

На пснпву правнпснажнпг рещеоа председник ппщтине закљушује трпјни угпвпр 
између ппщтине, ппднпсипца пријаве и извпђаша радпва.  

Угпвпрпм из става 1. пвпг шлана уређују се међуспбна права, пбавезе и 
пдгпвпрнпсти угпвпрних страна.  

Угпвпр п суфинансираоу радпва на пдржаваоу зграде нарпшитп садржи:  
1) предмет угпвпра;  
2) рпк у кпм се прпјекат реализује; 
3) укупну вреднпст прпјекта;  
4) изнпс средстава кпје се финансирају из бучета ппщтине;  
5) изнпс средстава кпја се финансирају из бучета ппднпсипца пријаве;  
6) нашин пбезбеђеоа средстава ппднпсипца пријаве; 
7) нашин и рпкпве плаћаоа;  
8) нашин прибављаоа аката у складу са Закпнпм п планираоу и изградои. 
 
Надзпр над изврщаваоем угпвпрених пбавеза врщи oпщтинска управа ппщтине 

Тргпвищте, пдељеое  за привреду и финансије. 
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Члан 14. 

Ппступак јавне набавке за избпр извпђаша радпва спрпвпди ппщтинска управа у 
складу са Закпнпм п јавним набавкама. 

 Надзпр над изврщаваоем угпвпрених радпва врщи пвлащћенп лице ппщтине, кпје 
испуоава услпве у складу са Закпнпм п планираоу и изградои, за врщеое ппслпва 
струшнпг надзпра. 

 

Члан 15. 

Ова пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа и биће пбјвљена „Службенпм гласнику 
града Враоа. 

 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

БРОЈ:401-20/2022, ДАНА 10.02.2022. ГОДИНЕ 

 
 
 
   Председник Скупщтине 
 
 

 
                                                                                                                                   Александар Кплић 

 


