
На основу члана 61. став 1. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник 
РС”, број 25/13 - у даљем тексту: Закон), поглавља V. став 4. Програма финансирања 
активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2021. години, који је утврђен 
Уредбом објављеном у „Службеном гласнику РСˮ, бр. 9/21 и 32/21) и члана 30. став 1. 
Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење 
енергетске ефикасности Републике Србије („Службени гласник РС”, број 39/21  - у даљем 
тексту: Правилник) 
 

Република Србија 

 
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 

 
расписује 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

 
за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, ЈП 2/21 
(у даљем тексту: Јавни позив) 
 

У оквиру реализације Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног 
коришћења енергије у 2021. години који спроводи Министарство рударства и енергетике (у 
даљем тексту: Министарство), где је у поглављу V. став 4. предвиђено да ће у току 2021. 
године бити расписан јавни позив за јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) за 
финансирање пројеката енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, 
расписује се Јавни позив ради додељивања средстава подстицаја за финансирње програма 
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (у даљем тексту: Програм), 
које спроводе јединице локалне самоуправе, а у циљу остваривања уштеде енергије и њеног 
рационалног коришћењa, те смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште. У складу са 
чланом 35. став 1. Правилника финансирање Програма одобрава се актом Министарства. 

 
I. ПРЕДМЕТ 

 
Предмет Јавног позива је финансирање Програма који обухвата следеће мере енергетске 

ефикасности у складу са чланом 27. став 3. Правилника:  
1) унапређење термичког омотача путем појединачних мера: 

(1) замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената 
термичког омотача, 

(2) постављања термичке изолације зидова, крова, таваница изнад отворених 
пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према 
негрејаном простору; 

2) унапређење термотехничких система објекта путем замене система или дела 
система ефикаснијим системом следећим појединачним мерама: 



(1) заменом постојећег котла ефикаснијим котлом (грејач простора или 
комбиновани грејач), 

(2) уградњом топлотних пумпи (грејач простора или комбиновани грејач), 
(3) уградњом електронски регулисаних циркулационих пумпи, 
(4) опремањем извора топлоте (радијатора) са термостатским вентилима и 

осталом неопходном арматуром, 
(5) опремањем система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате 

количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили), 
(6) заменом постојећих и уградњом нових ефикасних уређаја за климатизацију, 
(7) заменом постојећих или уградњом нових система за вентилацију са 

рекуперацијом топлоте; 
3) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне 

топле воде. 
 
За меру енергетске ефикасности замена постојећег котла ефикаснијим котлом у складу 

са одељком I. став 1. тачка 2) подтачка (1), Јавног позива, искључиво се прихвата уградња 
новог извора топлоте који као гориво користи: 

1) дрвну биомасу (пелет, брикет, сечка, пиролизу дрвета); 
2) природан гас;  
3) течни нафтни гас. 

Грађевински радови појединачних пројеката енергетске санације којима се не утиче на 
унапређење енергетске ефикасности, односно, који нису део термичког омотача стамбених 
зграда, породичних кућа и станова, нити обухватају монтажно/демонтажне радове на омотачу 
и нису део радова на унапређењу термотехничких система, не могу се финансирати 
средствима Програма  

Укупно расположива средства подстицаја Министарства за реализацију Програма износе 
54.000.000 динара. 

Максимални износ средстава подстицаја који додељује Министарство за финансирање 
Програма по ЈЛС износи до 100% планираних буџетских средстава ЈЛС за ову намену, а не 
може бити већи од 10.000.000 динара по ЈЛС.  

Удео у финансирању појединачних пројеката енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова од стране грађана је 50%, а субвенционисани део средстава 
подстицаја од 50% покривају ЈЛС и Министарство. 

 
II. ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 

 
Право на подношење пријаве имају ЈЛС.  
Појам пријаве означава документе из одељка IV. Јавног позива. 

 
III.  УСЛОВИ  ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

 
Подносилац пријаве може конкурисати само са једним Програмом. Програм може 

обухватити једну или више мера из одељка I. Јавног позива. 
Подносилац пријаве мора имати усвојен одговарајући акт ЈЛС о финансијској подршци 

унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на 
територији ЈЛС, као и да има опредељена средства у буџету ЈЛС за суфинансирање мера 
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. 



Подносилац пријаве, обвезник система енергетског менаџмента у складу са Законом о 
ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13), може конкурисати на 
Јавни позив само уколико је именовао енергетског менаџера. 

 
IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ 

ПРИЈАВЕ  
 

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију: 
1) Пријавни образац (Прилог 1); 
2) попуњени образац Програма (Прилог 2); 
3) aкт ЈЛС о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених 

зграда, породичних кућа и станова на територији ЈЛСа који садржи планиране мере 
везане за спровођење енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 
станова, са одлуком надлежног органа ЈЛС о усвајању наведеног акта; 

4) извод из буџета ЈЛС за текућу фискалну годину са опредељеним средствима за 
суфинансирање мера енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и 
станова на територији ЈЛС; 

5) изјаву о начину финансирања Програма и наменском трошењу средстава, у складу с 
прописима (Прилог 3). 

Пријава се подноси у писаном облику уз обавезно достављање свих докумената у 
електронском облику на компакт диску или USB меморијском стику. 

Пријава се не враћа подносиоцу. 
 Пријаву потписује председник општине/градоначелник или од њега овлашћено лице, у 

ком случају се подноси писмено пуномоћје 
 

V. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ 
 

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети са интернет страници 
Министарства рударства и енергетике, линк: 

https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi 
и садржи: 

− Комплетан текст Јавног позива,  
− Прилог 1 - Пријавни образац, 
− Прилог 2 - Образац Програма, 
− Прилог 3 - Изјава о начину финансирања Програма,  
− Прилог 4 - Критеријуми и начин бодовања за оцену Пријаве. 
 

 
VI. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР  ЈЛС 

 
Критеријуми за избор ЈЛС  су: 
 

1) спремност Програма за реализацију;  
2) разноврсност понуђених мера за енергетску санацију стамбених зграда, приватних кућа 

и станова; 

https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi


3) проценат буџета ЈЛС опредељен за реализацији мере унапређења енергетске 
ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији те ЈЛС; 

4) проценат учешћа ЈЛС у финансирању програма; 
5) искуство у реализацији истих или сличних јавних позива.  
6) развијеност јединице локалне самоуправе у складу са Уредбом о утврђивању 

јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину 
(„Службени гласник РС”, број 104/14); 

 
Ако две или више ЈЛС имају исти број бодова, предност ће имати ЈЛС која има више 

бодова по критеријуму проценат учешћа ЈЛС у средствима подстицаја за финансирање 
појединачних пројеката грађана. Уколико и по том критеријуму ЈЛС имају исти број бодова, 
предност ће имати ЈЛС са већим процентом буџета ЈЛС опредељеним за реализацију мера 
унапређења енергетске ефикасности.   
  

VII. МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 
 

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком –  
„Пријава на Јавни позив за финансирање програма енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 2/21– НЕ ОТВАРАТИ“.   
на адресу: 
Министарство рударства и енергетике  
Немањина 22 – 26  
11000 Београд - Савски Венац 
Пак Број 3306 
На полеђини коверте навести пун назив и адресу Подносиоца пријаве. 
Рок за доставу пријава на писарницу Министарства je најкасније до 21.05.2021. 

године до 15.00 часова. 
Благовременом се сматра пријава, која је примљена и оверена печатом пријема у 

писарници Министарства (на наведеној адреси), најкасније до 15,00 часова последњег дана 
рока, без обзира на начин приспећа. 

Неблаговремене пријаве решењем ће бити одбачене. 
За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: 
Е-mail: fondee@mre.gov.rs  
Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Министарства, линк: 

https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi 
 

VIII. НЕУРЕДНА ПРИЈАВА 
 

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који 
документ из одељка IV. став 1. Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена. 

У случају да у пријави недостаје компакт диск или USB меморијски стик Министарство 
обавештава Подносиоца пријаве у ком року, који не може бити краћи од три дана од пријема 
обавештења Министарства, ће доставити компакт диск или USB меморијски стик. Ако пријава 
буде допуњена у року из обавештења Министарства, сматраће се да је од почетка била уредна, 
а у супротном ће решењем бити одбачена. 

 

http://www.posta.rs/struktura/lat/aplikacije/pronadji/nadji-pak-GIS-deo.asp?GISdeoPAK=125202
mailto:fondee@mre.gov.rs
https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi


IX. ОЦЕНА И ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 
 

Оцена и избор Програма врши се у складу са Јавним позивом и Правилником. 
Оцењивање и избор Програма врши Министарство на основу прегледа поднетих пријава. 
Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују 

и решењем ће бити одбијене.  
У току поступка оцене и избора пројеката Министарство може да од Подносиоца пријаве, 

према потреби, затражи додатну документацију и информације. 
 

X. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА 
 

Одлука о избору Програма биће објављена на интернет страници Министарства, линк: 
https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi  

 
XI. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА 

 
Министарство ће закључити уговор о финансирању и реализацији Програма са 

Подносиоцима пријава чији Програми буду изабрани, у складу са чланом 36. став 1. Правилника. 
Подносиоци пријава из става 1. овог поглавља ће припремити прописе којим ће уредити 

даљу расподелу средстава подстицаја за појединачне пројекте енергетске санације стамбених 
зграда, породичних кућа и станова. 

Пропис из става 2. овог поглавља регулише начин имплементације Програма у сарадњи 
са привредним субјектима који се баве производима, услугама и радовима на енергетској 
ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова, а крајњи корисници средстава 
подстицаја су домаћинства и стамбене заједнице. Путем јавних позива ЈЛС бира привредне 
субјекте и појединачне пројекте енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 
станова, у складу са прописом из става 2. овог поглавља. 

На пропис ЈЛС из става 2. овог поглавља, пре расписивања јавног позива из става 3. овог 
поглавља, мора се прибавити сагласност Министарства. 

Подносиоци пријава су дужни да Програм реализују у року од годину дана од дана 
закључења уговора из става 1. овог поглавља. 

https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi

