На основу члана 61. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РСˮ,
број 25/13), Уредбе о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења
ефикасног коришћења енергије у 2014. години („Службени гласник РСˮ, број 4/14) и члана
6. Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за
унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању од
обавезе вршења енергетског прегледа („Службени гласник РС”, број 8 /14)
Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
расписује
ПРВИ ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради
финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије
у 2014. години у јединицама локалне самоуправе

У оквиру реализације Програма финансирања активности и мера унапређења
ефикасног коришћења енергије у 2014. години коју спроводи Министарство
енергетике, развоја и заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство)
додељују се средства корисницима Буџетског фонда за унапређење енергетске
ефикасности у јавном сектору.
I ПРЕДМЕТ
Предмет Јавног позива је финансирање пројеката за унапређење енергетске
ефикасности који су одређени чланом 4. Правилника о условима за расподелу и
коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике
Србије и критеријумима о изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа („Службени
гласник РС”, број 8/14) (у даљем тексту: Правилник).

II ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право на подношење пријаве имају јединице локалне самоуправе.

III УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Укупно расположива средства која се додељују по Јавном позиву износе
180.000.000 динара.
Приликом доделе средстава приоритет ће имати пројекти јединица локалних
самоуправа из девастираних подручја у смислу Уредбе о утврђивању јединствене
листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2013. годину
(„Службени гласник РС“ број 62/13).
Пројекти модернизације система јавног осветљења финансирају се највише до 30%
од укупно расположивих средстава.
Максимални износ средстава по пројекту унапређења енергетске ефикасности који
се исплаћује из средстава Буџетског фонда износи:
1) до 100%, а највише до 18.000.000,00 динара за пројекте у јединицама
локалне самоуправе које се налазе у девастираним подручјима;
2) до 70%, а највише до 15.000.000, 00 динара за пројекте у осталим
јединицама локалне самоуправе.
Максимални износ средстава који се исплаћује из средстава Буџетског фонда по
пројекту унапређења јавног осветљења износи до 20% од вредности пројекта,
односно до 2.000.000,00 динара.
Јединица локалне самоуправе може конкурисати само са једним пројектом који се
може односити само на једну од предложених категорија из тачке 4
Правилника.Ако јединица локалне самоуправе достави више пројеката, достављени
пројекти неће бити разматрани.
Услови за поједине категорије пројеката дефинисани су чланом 4. Правилника.
Подносилац пријаве за доделу средстава ради финансирања пројекта који обухвата
мере унапређења термотехничких система у објектима мора да испуњава услова из
члана 6. став 6. Правилника.
Услови у погледу минималне уштеде енергије према категорији пројекта су:
1) унапређење термичког омотача - минимално 20% у односу на годишњу
потрошњу енергије за грејање;
2) замена система или дела система грејања ефикаснијим системом минимално 10% у односу на годишњу потрошњу енергије за грејање;
3) унапређење, односно модернизација система унутрашњег осветљења минимално 10% у односу на годишњу потрошњу електричне енергије;
4) унапређење термичког омотача и енергетских система путем
комбиновања мера - минимално 30% у односу на годишњу потрошњу енергије за
грејање;
5) модернизација система јавног осветљења у градовима и општинамаминимално 20% у односу на годишњу потрошњу електричне енергије;

6) инсталације соларних колектора за грејање потрошне топле воде минимално 20% у односу на годишњу потрошњу енергије за грејање потрошне
топле воде.
Минимални услови енергетске ефикасности не односе се на пројекте инсталирањa
котлова на биомасу.
Услов за финансирање пројеката је да је прост период повраћаја инвестиције краћи
или једнак периоду од 15 година.
Критеријуми за избор пројекта јесу:
1) очекивана уштеда енергије на годишњем нивоу по укупној вредности
инвестиције kWh/РСД за пројекте енергетске ефикасности;
2) удео сопственог учешћа јединице локалне самоуправе у укупној
инвестицији;
3) прост период повраћаја инвестиције;
4) врста објеката од јавног значаја;
5) пројекти модернизације јавног осветљења;
6) опрема произведена у Републици Србији, односно извођачи радова
регистровани у Републици Србији;
7) развијеност јединице локалне самоуправе.
Критеријум под тачком 2) овог члана не односи се на оцењивање пројеката у
девастираним подручјима који се одвојено и независно оцењују у односу на
оцењивање пројеката у осталим јединицама локалне самоуправе.
Пројекти енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја одвојено и
независно се оцењују од пројеката за јавно осветљење.
За пројекте који се односе на инсталирање котлова на биомасу као критеријум
очекиване уштеде у енергији узима се очекивана уштеда примарне енергије
фосилних горива по укупној вредности инвестиције.
Детаљни критеријуми за избор и оцену пројеката су дати у прилогу 7.

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ПРИЈАВУ
Уз Пријавни образац (Прилог 1), подноси се следећа документација:
1) потврда подносиоца пријаве о постојању пројектне документације у
складу са законом и прописима којим се уређује изградња објеката, а на основу
које је израђена техничко-економска анализа(Прилог 2);
2) техничко-економска анализа потписана (оверена) од стране одговорног
пројектанта у складу са законом која садржи следеће елементе:
− технички опис пројекта који обавезно садржи попис и опис радова;
− попуњен одговарајући образац очекиване годишње уштеде енергије
(ОПГ) (Прилог 3), где је применљиво;
− предмер и предрачун радова са укупном ценом инвестиције изражено у
РСД са обрачунатим ПДВ;

− обрачун периода повраћаја средстава;
− планирану динамику пројекта која обавезно садржи: очекиван датум
објављивања позива у поступку јавне набавке за одабир извођаче радова,
очекивани датум почетка радова, као и очекивани датум завршетка радова;
− изјава одговорног пројектанта да је техничко-економска анализа урађена
у складу са пројектном документацијом (Прилог 4)
3) изјава о начину финансирања пројекта (Прилог 5) потписану од стране
представника општине која садржи:
− висину средстава који се траже из средстава Буџетског фонда;
− начин на који ће се обезбедити средства и висина износа за финансирање
пројекта.
4) доказ о власништву над објектом који је предмет пројекта или други
доказ о решеним имовинско-правним односима, односно правоснажну употребну
дозволу;
5) изјава да ће у процесу јавне набавке бити примењени критеријуми
законом предвиђене максималне предности за домаће произвођаче опреме и
избођаче радова (Прилог 6).
Пројекат се пријављује у писаној форми. Сви попуњени обрасци се достављају и у
електронском изворном формату на компакт диску.
V ИЗБОР И ОЦЕНА ПРОЈЕКАТА
Оцена и избор пројеката врши се у складу са овим јавним позивом и Правилником.
Оцена се врши на основу поднете пријаве и достављене документације. Непотпуне
пријаве, као и пријаве пројеката које имају друге формалне недостатке неће се
разматрати.
Ако два или више пројеката имају исти број бодова, предност ће имати пројекат
који је боље оцењен по критеријуму очекиваних уштеда енергије на годишњем
нивоу по укупној вредности инвестиције kWh/РСД за пројекте енергетске
ефикасности, односно очекиване уштеда примарне енергије фосилних горива по
укупној вредности инвестиције за пројекте инсталирања котлова на биомасу.
VI НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА
Министарство ће вршити исплату средстава на основу уговора закљученог између
Министарства и јединице локалне самоуправе, у складу са чланом 10. Правилника.
VII РОК ЗА ОБЈАВУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ОДАБИР ИЗВОЂАЧА РАДОВА
Јединице локалне самоуправе чији пројекти буду изабрани на конкурсу имају рок
од 30 дана за објаву јавне набавке за одабир извођача радова од дана потписивања
уговора са Министарством.
VIII ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

Одлука о избору биће објављена до 10. марта 2014. године на интеренет страници
Министарства, www.merz.gov.rs.
IX ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ
Конкурсна докумантација за Јавни позив може се преузети са интернет
презентације Министарства, линк: http://www.merz.gov.rs/cir/dokumenti/javi-pozivbudzetski-fond и садржи:
-

Комплетан текст јавног позива
Прилог 1– Пријавни образац
Прилог 2 – Потврда о постојању пројектне документације
Прилог 3 – ОПГ обрасци за различите категорије пројеката
Прилог 4 – Изјава о усклађености техничко-економске анализе са
пројектном документацијом
Прилог 5 – Изјава о начину финансирања пројекта
Прилог 6 – Изјава о примени критеријума предности домаћих
проивођача опреме и извођача радова у процесу јавне набавке
Прилог 7 – Детаљни критеријуми за избор и оцену пројеката
Прилог 8 – Упутство

IX МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА
Комплетну документацију доставити на адресу:
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
Немањина 22-26
11000 Београд
Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком – „Пријава Буџетског фонда
за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области
ефикасног коришћења енергије у 2014. години – НЕ ОТВАРАТИ, број: 312-01-

372/2014-04 са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте на писарници
Министарства или путем поште најкасније до 20.фебруара 2014. године.
Телефон за информације: 011/3346-755 локали 139, 223, 227
e-mail: fondee@merz.gov.rs

