
На основу члана 15. Правилника о суфинансирању енергетске санације 

породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 

сопствене потребе („Службени лист општине Сокобања, број 45/2021) и члана 71. 

Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), 

Општинско веће општине Сокобања, на  седници одржаној 30.05.2022.године донело јe 

О Д Л У К У 

I 

Расписује се Јавни конкурс за учешће грађана за доделу бесповратних средстава 

за енергетску санацију породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу 

електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Сокобања. 

Текст Јавног конкурса за учешће грађана у спровођењу енергетске санације у 

домаћинствима на територији општине Сокобања прилаже се уз ову одлуку и чини њен 

саставни део. 

II 

Јавни конкурс за учешће грађана за доделу бесповратних средстава за енергетску 

санацију породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне 

енергије за сопствене потребе на територији општине Сокобања спроводи Комисија за 

реализацију мера енергетске санације у складу са одредбама Правилника о 

суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела 

за производњу електричне енергије за сопствене потребе („Службени лист општине 

Сокобања, број 45/2021). 

III 

Ову Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и 

званичној интернет страници опптине Сокобања, а најаву Јавног конкурса у локалним 

медијима. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Број: 410-449 /22 

У Сокобањи дана: 30.05.2022.године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Миодраг Николић 
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На основу Одлуке Општинског веће општине Сокобања  о расписивању Јавног 

конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације путем уградње 

соларних панела за производњу електричне енергије број 401-449/22 од 30.05.2022. 

године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем 

уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе 

(„Службени лист општине Сокобања “ број 45/2021), општина  Сокобања 

расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на 

породичним кућама на територији општине Сокобања за 2022. годину 

I. ПРЕДМЕТ 

Предмет финансирања обухвата следеће: 

- набавку соларних панела снаге која није већа од одобрене снаге мерног места 

(погледати пример рачуна где је обележена одобрена снага мерног места - Прилог 6 ), 

снаге до и једнако 6 kW 

- набавку инвертера, пратећих носача панела, двосмерног мерног уређаја за мерење 

предате и примљене електричне енергије и остале неопходне инсталације за производњу 

електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из 

Јавног позива; 

- уградњу соларних панела, инвертера пратећих носача панела, двосмерног мерног 

уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и остале неопходне 

инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем 

у складу са Прилогом 4 из Јавног позива; 

- израду неопходне техничке документације, извештаја извођача радова о уградњи 

соларних панела, инверетара и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, 

као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом и прописима 

дистрибутера неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем у складу са 

Прилогом 4 из Јавног позива. 
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II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

Kорисници бесповратних средстава су домаћинства изузев: 

1) домаћинстава  која су у претходном периоду користила средства Општине Сокобања 

за сличне активности и иста оправдали и 

2) домаћинстава која су у претходне две године после достављања Решења о додели 

бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС 

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која испуњавају следеће услове: 

1) да је подносилац пријаве: 

(1) власник објекта за који подноси пријаву и да је подносилац пријаве власник или 

носилац права над бројилом, или 

(2) уколико подносилац пријаве није власник објекта за који се подноси пријава, 

неопходно је да има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву 

и уз пријаву да поднесе писану сагласност власника објекта оверену од стране 

јавног бележника да се за објекат може поднети пријава; 

2) да је прикључен на дистрибутивну мрежу електричне енергије и да је на последњем 

рачуну за потпрошњу електричне енергије регистрована потрошња од минимум 30 

kWh.; 

IV МАКСИМАЛНА ВИСИНА СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА 

Максимални износ средстава подстицаја који се додељује, представља мањи 

износ од: 

(1) 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом, а максимално  420.000 динара 

са ПДВ-ом, и; 

(2) износа  који се добија множењем снаге панела у kW из достављене профактуре, 

са  износом од 70.000,00 динара са ПДВ-ом. 

За соларне панеле капацитета преко 6  kW разлику до укупне вредности радова 

према предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће домаћинства. 

V НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ 

У неприхватљиве трошкове спадају: 

• рефундацију трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или 

испоручене), односно, 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; 

• трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови 

одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови 

осигурања кредита 

• набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи 

или за услуге које подносилац захтева сам извршава; 

• други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације. 
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VI ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ 

Пријава мора да садржи: 

1) потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1) за суфинасирање мера енергетске 

ефикасности; 

2) један од следећих доказа за стамбени објекат: 

- доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи, 

- грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе, 

- грађевинску дозволу добијену из поступка легализације, 

- решење о озакоњењу или доказ да су започели поступак легализације 

3) фотокопију личне карте или очитана лична карта подносиоца захтева и за лица која 

живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетне лица 

доставити фотокопије здравствених књижица; 

4) предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему,  наведену у одељку I Јавног 

позива, са уградњом  коју грађанин добија од једног од привредних 

субјеката(извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавила Општина а коју 

грађанин изабере са листе; 

5) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се 

конкурише за један од претходних месеци.. 

6) Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити 

сагласност власника оверена код јавног бележника (Прилог 9). 

7) Уколико у породичној кући постоји више од једног бројила онда је потребна 

сагласност свих лица који су власници осталих бројила. 

8) Изјава да општина може да прибави за грађанина из катастра потврду о власништву 

(Прилог 8). 

VII ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ 

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници 

Општине Сокобања, или на пријавници општине и садржи: 

1) Комплетан текст Јавног позива, 

2) Прилог 1 - за грађане - Пријавни образац и образац о стању породичних кућа 

3) Прилог 2 - Листа фирми/привредних субјеката са које грађани изабирају једну фирму 

од које морају да прибаве предрачун са ценом и количином опреме и уградњу. 

4) Прилог 3 -  Kритеријуми за избор пројеката. 

5) Прилог 4 - Општи услови за прикључење фотонапонских модула на унутрашње 

инсталације постојећег објекта купца за : 

Индивидуална домаћинства са директним мерењем; 

Издати од стране Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 03.12.2021. 

године. 

6) Прилог 5 – Брошура Министарства рударства и енергетике „Корак по корак – Како 

да постану купци – произвођачи електричне енергије“. 

7) Прилог 6 – пример рачуна за електричну енергију са обележеном одобреном снагом 

8) Прилог 7 – модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем 

9) Прилог 8 - Изјава да општина може да прибави за грађанина из катастра потврду о 

власништву 

10)  Прилог 9: Изјава о сагласности власника оверена код јавног бележника 
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VIII МЕСТО И РОК ДОСТАВЈЬАЊА ПРИЈАВА 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет 

страници и огласној табли Општине  Сокобања, 

Конкурс је отворен закључно са даном 15.06.2022. године. 

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац у три примерка (један 

оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са 

назнаком: 

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЋЕЊУ МЕРE 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом 

пошиљаоца на полеђини коверте. 

Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Сокобања, 

или препоручено поштом на адресу: 

Општина Сокобања, 

улица Светог Саве број 23 

Комисија за реализацију мера енергетске санације општине Сокобања 

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се 

обратити на контакт телефон  064/8560788  и електронску адресу: e-mail: 

ruzica.jocic@opstinasokobanja.com . 

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Општине Сокобања. 

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти 

најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације 

(печат поште), без обзира на датум приспећа. 

Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 

IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 

Критеријуми за избор пројеката су следећи: 

1) постојеће стање спољних зидова; 

2) примарни начин грејања; 

3) постојеће карактеристике спољне столарије; 

4) К фактор заузетости површине за породичне куће; 
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Детаљни начин бодовања према наведеним критеријумима је дат у Прилогу 3. 

X ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР КРАЈЊИХ КОРИСНИКА 

Оцењивање и рангирање пројеката грађана, врши се у складу са Правилником о 

суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за 

производњу електричне енергије за сопствене потребе и применом критеријума из 

одељка IX  Јавног позива. 

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје 

било који документ из одељка VI. Јавног позива и у том случају решењем ће бити 

одбачена. 

Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не 

оцењују и решењем ће бити одбијене. 

Комисија надлежна за преглед пријава и реализацију пројеката општине 

Сокобања (у даљем тексту: Комисија)  разматра пријаве у складу са условима из одељка 

I  Јавног позива, утврђује прелиминарну ранг листу крајњих корисника на основу 

бодовања према критеријума за избор пројеката из одељка IX Јавног позива. 

У току поступка оцене и избора пројеката Комисија може да од подносиоца 

пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације. 

Листу из става 4. овог одељка Комисија објављује на огласној табли Општине и 

званичној интернет страници Општине. 

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену 

документацију по утврђивању листе из става 4. овог одељка у року од три дана од дана 

објављивања листе. 

На листу из става 4. овог одељка 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 4. овог 

одељка 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 9. овог одељка Комисија врши теренски обилазак ради 

увида у стање стамбених објеката, стања места где ће се поставити соларни панели, 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 10. овог одељка 

утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га 

елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега врши теренски обилазак 

првог следећег на листи за којег нису обезбеђена средства на основу прелиминарне 

листе. 

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева, 

комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, 

а један задржава Комисија. 

На основу записника из става 12. овог одељка комисија сачињава коначну листу 

крајњих корисника. 

Листу из става 13. овог одељка Комисија објављује на огласној табли Општине и 

званичној интернет страници Општине. 

На листу из става 13. овог одељка подносиоци пријава код којих .је извршен 

теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана 
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објављивања коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу 

општине Сокобања. 

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 15. овог одељка у року од 

15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини 

коначну листу крајњих корисника. 

Општинско веће општине Сокобања доноси Решење о додели бесповратних 

средстава грађанима за спровођење мера енергетске санације. 

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА 

На основу донетог Решења о додели бесповратних средстава грађанима за 

спровођење мере енергетске санације уградњом соларних панела закључују се 

појединачни уговори са грађанима и привредним субјектима. Саставни део овог уговора 

је технички извештај/елаборат издат од стране изабраног привредног субјекта(извођача 

радова) који садржи шему и технички опис инсталације соларних панела, као и изјаву да 

се на постојећи кров могу поставити соларни панели и да се на унутрашњу инсталацију 

могу уградити соларни панели. Извештај/елаборат мора садржати све елементе 

неопходне за издавање Акта о прикључењу од стране ОДС-а 

Након завршетка радова потребно је да грађанин достави Комисији, доказ о 

уплати целокупног сопственог удела у финансирању радова на уградњи соларних панела 

и остале инсталације  привредном субјекту (извођачу радова) (признаница/рачун). 

Услови да општина 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. 

Уколико привредни субјекат није средства наменски утрошио, или радови нису 

изведени у складу са предрачуном који је грађанин поднео приликом пријаве, Општина 

неће уплатити средства додељена јавним позивом. 

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија. Грађанин ће сам 

сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције одобрене 

уговором из става 1. овог одељка. 

Уколико из неког разлога грађанин не може да реализује набавку од одабраног 

привредног субјекта, има право да изврши набавку од другог са листе и да о томе, пре 

реализације набавке, обавести Комисију и достави нову профактуру/предрачун, с тим да 

износ субвенције не може бити већи од одобреног. 
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ПРИЛОГ 1 

Пријавни образац и образац о стању породичних кућа за пријаву мере уградње 

соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на 

Јавни позив општине Сокобања 

1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ 

1. Име и презиме 

2. Број личне карте 

3. Адреса 

4. Број кат. парцеле 

5. Катастарска општина 

6. Број телефона (фиксни) 

7. Број телефона (мобилни) 

3. ТРЕНУТНО СТАЊЕ ВАШЕ КУЋЕ 

Површина куће/станау 

квадратним метрима из Решења 

о порезу на имовину 

Број корисника који станује у 

објекту 

Број спратова у објекту 

Тренутно стање спољних зидова (потребно је да заокружите одговор): 

1. не постоји термичка изолација 

2. термичка изолација је уграђена 
* 

Постојећи начин грејања: 

1. Угаљ/ложуље/мазут 

2. Електричнаенергија 

3. Дрва 

4. Природнигас/пелет 

5. Градскатоплана 

Претежни прозори на вашем објекту*: 
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1. ЈЕДНОСТРУКИ дрвенипрозори 
Примери: 

2. ДУПЛИ дрвени прозори 
Примери: 

3. Дрвени прозори (вакуум) стаклом 
Примери: 
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4. ПВЦ или алуминијумски прозори 
Пример: 

* потребноједазаокружитеодговор 

Напомена: 

Евалуација пријава подносиоца  ће се вршити у складу са  критеријумима за избор пројеката из Прилога 

3 Јавног позива. 

Уколико Комисија приликом обиласка објекта подносиоца пријаве констатује да подаци наведени у 

пријави нису истинити, подносилац ће бити дисквалификован. 

Датум:________2022.год. 

Потпис подносиоца захтева 

--------------------------- 
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Листа фирми/привредних субјеката изабраних на основу Јавног позива за привредне субјекте општине 

Сокобања 

Листа фирми/привредних субјеката са које грађани бирају једну фирму од које морају да прибаве предрачун са ценом и количином опреме и 

уградњу. Предрачун је обавезно поднети уз пријаву. 

Привредни субјекти чије пријаве испуњавају услове прописане одредбама Јавног конкурса за избор привредних субјеката су: 

Редни 

број 
Назив привредног субјекта/фирме Адреса  И-мејл адреса Контакт телефон 

НАПОМЕНА 

 

1 ДОО „Маратон“ Ћуприја, улица Лоле Рибара 

број 36 

maraton91@hotmail.rs 035/8476304 

064/1343525 
2 “Energy net services” DOO  Каћ, улица Партизанска број 

160 

servis@energznet.rs 

djovanovic@energynet.rs 

021/68-61-000 

066/280063 

3 „Телефон инжењеринг“ ДОО  Земун, улица Угриновачки пут 

22 део 52 

office@telefon-

inzenjering.co.rs 

nikola.sakan@telefon-

inzenjering.co.rs 

011/316-9599 

011/316-9539 

062/296280 

4 “Green energy  save groupe” DOO   Нови Сад, улица Ћирила и 

Методија нрој 102 

office@gegs.rs 

rajko.bojcic@gegs.rs 

021/63-655-65 

063/507207 

5 “KEY4S”  Београд, улица Милована 

Миловановића број 2/36 
office@key4s.eu 

darko.ivanovic@key4s.eu 

011/4065-715 

060/3456465 
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6 “TOPHELL T&M  PLUS”  Београд, Раковица, улица 

Борска број 43 локал 2 

topheelttgradnja@gmail.com 065/9992867 
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ПРИЛОГ 3 

Kритеријуми за избор пројеката уградње соларних панела и пратеће инсталације за 

производњу електричне енергије за сопствене потребе 

Постојеће стање спољних зидова  Број бодова максимално 

Спољни зидови без термичке изолације  10 
25 

Спољни зидови са термичком изолацијом ее 25 

Постојећи начин грејања на:  
Број бодова максимално 

Угаљ/ лож уље,/мазут  5 

25 
Електрична енергија 10 

Дрво 15 

Природни гас/пелет/градска топлана 25 

Постојеће карактеристике спољне столарије Број бодова максимално 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

25 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум 

стаклом 

15 

ПВЦ, алуминијум  25 

К фактор заузетости површине за породичне куће Број бодова максимално 

К<15 25 

25 

15≤К<17,5 22,5 

17,5≤К<20  20 

20≤К<22,5  17,5 

22,5≤К<25 15 

25≤К≤27,5  12,5 

27,5≤К≤30 10 

К>30 5 

Укупно 100 
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aleksandar.puljevic

natalija.naerlovic
Line

natalija.naerlovic
Typewritten Text
ОДОБРЕНА СНАГА



О ПОТПУНОМ СНАБДЕВАЊУ СА НЕТО МЕРЕЊЕМ 

Закључен дана  __________________________  између уговорних страна: 

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд (Стари град), ул. Балканска 13, Београд-Стари град, Матични број 20053658, ПИБ 

103920327, ЈБКЈС: 83175, које заступа  ______________________________________________  (у даљем тексту: Снабдевач) 

и 

2.  __________________________________________________ 

(име и презиме, ЈМБГ) 

______________________________________________________ , (у даљем тексту: Купац-произвођач) 

(адреса) 

Уговорне стране су сагласне: 

- да је Купац-произвођач дана __.__.20__. године поднео захтев Снабдевачу за закључење уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем 

(у даљем тексту: Уговор), у коме је изјавио да је у складу са прописима и стандардима изградио постројење за производњу електричне 

енергије из обновљивих извора енергије (у даљем тексту: производни објекат) и прилагодио мерно место за стицање статуса Купца-

произвођача. 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је потпуно снабдевање електричном енергијом објекта Купца-произвођача-категорија домаћинство, који производи 

електричну енергију за сопствену потрошњу а вишак произведене електричне енергије испоручује у дистрибутивни систем, као и начин и 

услови обрачуна потраживања и обавеза у вези са преузетом и испорученом електричном енергијом, преко места примопредаје: 

Адреса:  ________________________ (место), улица  _______________________________________________ , бр.  _____ , спрат  _______ , 

ЕД број  _____________________________ , Наплатни број:  __________________________ , ПОД број  ____________________________ , 

категорија ______________________________________ , група  _________________________________________ . 

Количине електричне енергије 

Члан 2. 

Количине електричне енергије одређују се на основу оствареног преузимања и испоруке од стране Купца-произвођача на месту 

примопредаје. 

Цена електричне енергије 

Члан 3. 

Цена електричне енергије за снабдевање електричном енергијом је регулисана цена и утврђује се у складу са Законом о енергетици и 

Методологијом за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање. Цена електричне енергије је дефинисана Одлуком о 

регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање. 

Начин обрачуна и испостављање рачуна 

Члан 4. 

Оператор дистрибутивног система (у даљем тексту: ОДС) очитава мерне уређаје у складу са законом којим се уређује област енергетике и 

податке доставља, у прописаним роковима, Снабдевачу, и то податке о: 

1) преузетој електричној енергији од стране Купца-произвођача; 

2) испорученој електричној енергији од стране Купца-произвођача. 

Обрачунски период је по правилу један календарски месец. 

На основу добијених података о преузетој односно испорученој електричној енергији, Снабдевач утврђује нето електричну енергију која 

представља разлику укупне преузете и укупне испоручене електричне енергије Купца-произвођача у дистрибутивни систем у току једног 

месеца, утврђене у кМИ, по временима примене тарифа за активну енергију засебно. 

Обрачун електричне енергије се врши методом нето мерења, при коме се вишком испоручене електричне енергије по тарифама, у току једног 

месеца, умањује количина нето електричне енергије по тарифама у току наредног обрачунског периода. 

Снабдевач ће Купцу-произвођачу испостављати рачуне за електричну енергију на основу података достављених од стране ОДС за место 

примопредаје за сваки обрачунски период, а у складу са Методологијом за одређивање цене електричне

Заводни број Снабдевача: 
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енергије за гарантовано снабдевање, по истоврсним тарифним елементима за одговарајућу категорију и групу крајњих купаца којој Купац-

произвођач припада. 

Снабдевач ће Купцу-произвођачу обрачунавати трошкове приступа систему на основу Методологије за одређивање цене приступа систему. 

Снабдевач ће Купцу-произвођачу обрачунавати и накнаде, трошкове, акцизу, ПДВ, таксе и друге обавезе, у складу са прописима. 

Купац-произвођач се обавезује да плаћање по рачунима Снабдевача изврши најкасније до 28. у месецу за претходни месец. 

Адреса за доставу рачуна за предметно место примопредаје: __________________________________________________ (унети аДресу). 

Мејл адреса за доставу рачуна: ______________________________________________________________________ (унети мејл аДресу). 

Дужности снабдевача 

Члан 5. 

Снабдевач је дужан да: 

1) ОДС-у без одлагања достави примерак закљученог Уговора. 

2) закључи уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат Купца-произвођача прикључен као и уговор којим 

преузима балансну одговорност за место примопредаје Купца-произвођача. 

3) објекат Купца-произвођача из предмета овог Уговора, током трајања уговорног односа, континуирано снабдева електричном 

енергијом на начин и под условима утврђеним прописима. 

4) Купцу-произвођачу обезбеђује количину електричне енергије коју одређује Купац-произвођач, на основу остварене потрошње на 

месту примопредаје. 

5) редовно Купцу-произвођачу доставља рачуне за електричну енергију. 

6) у својим пословним књигама, евидентира и урачунава уплате Купца-произвођача, сходно закону којим се уређују облигациони 

односи. 

7) Купца-произвођача који је стекао статус енергетски угроженог купца по основу здравственог стања штити од обуставе испоруке 

електричне енергије, у складу са прописима; 

8) о приговору Купца-произвођача на рачун, одлучује у року од осам дана од дана пријема приговора, у складу са 

прописима. 

9) пре подношења захтева ОДС-у за обуставу испоруке електричне енергије у писаној форми упозорава Купца- произвођача да измири 

обавезе из овог Уговора, у року који не може бити краћи од 30 (словима: тридесет) дана од 

дана достављања упозорења, у складу са прописима. 

10) о приговору Купца-произвођача на обуставу испоруке електричне енергије одлучује у року од три дана од дана пријема приговора. 

11) обавештава ОДС да су отклоњени разлози за извршену обуставу испоруке електричне енергије. 

12) у законском року обавести Купца-произвођача о промени цена и других услова снабдевања, с тим да Купац- произвођач има право 

на раскид Уговора, ако не прихвати промену цене и измењене услове. 

13) у писаној форми обавештава Купца-произвођача да су се стекли услови за раскид Уговора, у складу са прописима. 

14) путем средстава јавног информисања и своје интернет странице (ммжерз.гз) обавештава Купца-произвођача о променама свих 

прописа који су од значаја за уговорни однос. 

15) уз рачун или на други погодан начин, Купцу-произвођачу обезбеђује увид у податке о уделу свих врста извора енергије у укупно 

продатој електричној енергији Снабдевача у претходној години, као и у податке о ефектима предузетих активности за повећање 

енергетске ефикасности и за заштиту животне средине за производне капацитете из којих је набављена електрична енергија. 

16) после промене снабдевача издаје Купцу-произвођачу коначни обрачун, најкасније у року од шест недеља од дана промене 

снабдевача. 

17) вишак електричне енергије пренесе на наредне обрачунске периоде у оквиру периода за поравнање потраживања и обавеза између 

Купца-произвођача и Снабдевача из члана 9. овог Уговора, а који не може утицати на претходне обрачунске периоде. 

18) извршава друге обавезе у складу са прописима и Уговором. 

Права Снабдевача 

Право Снабдевача је да: 

1) уколико Купац-произвођач не измири доспели рачун, упозорава Купца-произвођача у писаној форми да измири обавезе 

из Уговора, у складу са прописима. 

2) под условима и на начин утврђен прописима подноси захтев ОДС за обуставу испоруке на месту примопредаје Купца- произвођача 

који и после пријема упозорења пред обуставу испоруке не извршава своје уговорне обавезе. 

3) у складу са прописима, од Купца-произвођача прибавља податке неопходне за закључење и праћење овог уговорног 

односа. 

4) остварује друга права у складу са прописима. 

Дужности купца-произвођача 

Члан 7. 

Купац-произвођач дужан је да: 

1) у року доспећа назначеном на рачуну уплаћује износ рачуна. 

2) за доспели, а неплаћени рачун или део рачуна, плаћа камату у складу са прописима. 

3) потрошњу односно производњу електричне енергије остварује у границама одобрене снаге, у складу са актом о прикључењу ОДС. 

4) вишак произведене електричне енергије предаје у дистрибутивни систем преко места примопредаје. 

5) даје Снабдевачу личне и друге податке неопходне за закључење и праћење уговорног односа, у складу са прописима. 

6) у року од 15 дана од дана настале промене, Снабдевачу пријављује промену власништва, односно права закупа или коришћења над 

објектом који се снабдева електричном енергијом, промену адресе достављања рачуна, промену личног имена, промену намене 

потрошње електричне енергије и друге промене од значаја за уговорни однос, а у противном, Снабдевач неће бити одговоран за 

евентуалну штету која, због овог пропуста Купца-произвођача, може настати за Купца-произвођача. 

Члан 6. 

Страна 43                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 16                                          31.05.2022. године



7) извршава друге обавезе у складу са прописима и овим Уговором. 

Права Купца - произвођача 

Члан 8. 

Право Купца-произвођача је да: 

1) Снабдевачу поднесе приговор на рачун у року од осам дана од дана пријема рачуна. 

2) Снабдевачу подносе приговор на извршену обуставу испоруке електричне енергије, у складу са прописима. 

3) се заштити од обуставе испоруке електричне енергије уколико је стекао статус енергетски угроженог купца. 

4) промени снабдевача у складу са прописима и овим Уговором. 

5) путем средстава јавног информисања и интернет странице Снабдевача, буде благовремено обавештаван о променама свих прописа 

које су од значаја за уговорни однос. 

6) упути захтев за обуставу испоруке електричне енергије коју спроводи ОДС и која може трајати најмање годину дана, а најдуже две 

године у складу са прописима. 

7) остварује друга права у складу са прописима. 

Поравнање потраживања и обавеза 

Члан 9. 

Период за поравнање потраживања и обавеза измећу Купца-произвођача и Снабдевача је једна година која траје од 1. априла текуће године 

закључно са 31. мартом наредне године (у даљем тексту: годишњи период). 

У случају новоприкљученог мерног места годишњи период из става 1. овог члана траје од датума прикључења објекта Купца- произвођача. 

У случају искључења објекта Купца-произвођача годишњи период из става 1. овог члана престаје на дан искључења објекта Купца-

произвођача. 

Ако је период од дана прикључења мерног места објекта Купца-произвођача до искључења мерног места краћи од годишњег периода из 

става 1. овог члана, период за поравнање потраживања и обавеза измећу Купца-произвођача и Снабдевача траје од дана прикључења објекта 

Купца-произвођача до дана искључења објекта Купца-произвођача. 

У случају обуставе испоруке електричне енергије Купцу-произвођачу, период се привремено прекида до наставка испоруке електричне 

енергије, након престанка разлога који су довели до обуставе електричне енергије. 

У случају промене снабдевача, на дан промене снабдевача годишњи период из става 1. овог члана се завршава и почиње нови. 

У случају раскида уговора, као и у случају да Купцу-произвођачу престане тај статус, годишњи период из става 1. овог члана престаје на дан 

раскида уговора, односно даном губитка статуса Купца-произвођача. 

Купац-произвођач нема право на потраживања за количину испоручене електричне енергије која је већа од количине преузете електричне 

енергије у периоду за поравнање потраживања и обавеза. 

Уколико је на крају периода за поравнање потраживања и обавеза између Купца-произвођача и Снабдевача количина укупно испоручене 

електричне енергије већа од укупно преузете нето електричне енергије од Купца-произвођача, Купац-произвођач без права на накнаду 

предаје Снабдевачу вишак електричне енергије утврђен у текућем обрачунском периоду у коме се врши поравнање потраживања и обавеза 

утврђених по временима примене тарифа за активну енергију. 

Обустава испоруке електричне енергије и искључење 

Члан 10. 

Купац-произвођач је упознат да, у случају да се на месту примопредаје обустави испорука електричне енергије, не престаје Уговор и 

Снабдевач има обавезу да Купцу-произвођачу издаје рачун према тарифама „обрачунска снага“ и „трошак гарантованог снабдевача“ за све 

време трајања обуставе, осим у случају када је на захтев Купца-произвођача обустављена испорука која траје најмање годину дана, а најдуже 

две године. 

У периоду док траје обустава испоруке електричне енергије Купцу-произвођачу, енергија се не испоручује Купцу-произвођачу, нити се 

електрична енергија од њега преузима у систем. 

У случају да дође до обуставе испоруке, Купац-произвођач је дужан да предузме потребне мере заштите живота или здравља људи, 

безбедности имовине и заштите животне средине. 

Трошкове наставка испоруке електричне енергије сноси Купац-произвођач.
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(По пуномоћју број од (унети датум)) 

Трајање и примена уговора 

Члан 11. 

Уговор се закључује на период *од ____ . _ .20 __ . године до __ . _ .20 _ . године. 

Уговор се сматра закљученим потписивањем Уговора од стране обе уговорне стране, *а примењује се од дана прикључења производног 

објекта Купца-произвођача на дистрибутивни систем од стране ОДС. 

Измене и допуне уговора 

Члан 12. 

Све измене и допуне овог Уговора вршиће се у писаној форми анексом овог Уговора. 

Престанак уговора 

Члан 13. 

Уговор престаје у случају: 

- искључења објекта Купца-произвођача са дистрибутивног система. 

- једностраног раскида било које уговорне стране у складу са прописима; 

- отказа од стране Купца-произвођача због коришћења права на промену снабдевача; 

- смрти Купца-произвођача који нема наследнике; 

- да Купцу-произвођачу престане тај статус у складу са позитивним прописима; 

- предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, односно којим се уређује енергетика, као и споразумно. 

Отказни рок за сваку од уговорних страна је најмање 30 дана пре планираног престанка Уговора. 

Решавање спорова 

Члан 14. 

Уговорне стране ће евентуалне спорове решавати споразумно, а у случају да то није могуће спор ће решавати стварно и месно надлежан 

суд пребивалишта, односно боравишта Купца-произвођача. 

Завршне одредбе 

Члан 15. 

*Почетком примене овог уговора, престаје да важи уговор о снабдевању електричном енергијом који је закључен између Купца-

произвођача и Снабдевача за наведено место примопредаје. 

На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се законски и подзаконски прописи којима се уређују облигациони односи, 

енергетика и коришћење обновљивих извора енергије. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (словима: четири) истоветна примерка, од којих Снабдевач задржава 2 (словима: два), Купац- произвођач 1 

(словима: један) и 1 (словима: један) примерак за ОДС. 

За Купца-произвођача 

име и презиме 

за Снабдевача 

име и презиме 
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ИЗЈАВУ 

Ја (име и презиме) из ___________(адреса) ЈМБГ___________ БР.ЛК__________ дајем 

сагласност општини/граду да у моје име а за потребе Јавног позива 3/21 може извршити 

увид, прибави и обради личне податке о чињеницама које води Републички геодески 

завод-катастар непокретности а које су неопходне у вези одлучивања за избор 

субвенције у спровођењу мере енергетске санације породичних кућа путем уградње 

соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе, за парцелу 

која се налази на територији града/општине___________. 

У ______                                                                                          __________________________ 

Дана ______                                                                                        (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) 

Адреса:____________________ 

ЈМБГ______________________ 

БР.ЛК: ____________________ 

Издавалац личне:_____________ 
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САГЛАСНОСТ 

Ми доле потписани сувласници смо сагласни да ___________(име и презиме) из 

___________(адреса) ЈМБГ___________ БР.ЛК__________ може поднети пријаву на 

Јавни позив за грађане у општини/граду бр._____ од :_______ године и остварити право 

на суфинансирање за објекат у улици_________ , који се налази на територији 

града/општине___________ 

У ______                                                                                          __________________________ 

Дана ______                                                                                        (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) 

Адреса:____________________ 

ЈМБГ______________________ 

БР.ЛК: ____________________ 

Издавалац личне:_____________ 

__________________________ 

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) 

Адреса:____________________ 

ЈМБГ______________________ 

БР.ЛК: ____________________ 

Издавалац личне:_____________ 

__________________________ 

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) 

Адреса:____________________ 

ЈМБГ______________________ 

БР.ЛК: ____________________ 

Издавалац личне:_____________ 
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На основу члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, 

породичних кућа, станова и  стамбених зграда –које се односе на унапређење термичког 

омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну 

припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење 

енергетске ефикасности ЈП 1/22 ( „Службени лист општине Сокобања, број 10/2022) и 

члана 71. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) 

Општинско веће општине Сокобања , на седници одржаној дана 30.05.2022.године 

донело је, 

О Д Л У К У 

I 

Расписује се Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 

енергетске санације у домаћинствима и стамбеним заједницама на територији општине 

Сокобања. 

Текст Јавног позива за учешће привредних субјекатa у спровођењу мера 

енергетске санације у домаћинствима и стамбеним заједницама на територији општине 

Сокобања прилаже се уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

II 

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске 

санације у домаћинствима и стамбеним заједницама на територији општине Сокобања 

спроводи Комисија за реализацију мера енергетске санације у складу са одредбама 

Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и 

стамбених зграда –које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких 

инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде 

по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22. 

III 

Ову Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и 

званичној интернет страници опптине Сокобања, а најаву Јавног позива у локалним 

медијима. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Број: 401-450/22

У Сокобањи дана: 30.05.2022.године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Миодраг Николић 

158
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На основу Одлуке Oпштинског већа о расписивању Јавног позива за учешће привредних 

субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима  број 401-450/22 од 

30.05.2022. године и члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације 

стамбених објеката, општина Сокобања дана 30.05.2022. године расписује, 

Јавни позив 

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених 

објеката на територији општине Сокобања 

У оквиру реализације   Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 

станова, на основу Јавног позива, ЈП 1/22 општине Сокобања за 2022. годину а у циљу 

финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације  за 2022. годину (у 

даљем тексту Програм), а у складу са чланом 3. Уговора о суфинансирању програма 

енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина 

Сокобања, број 312-16/22 од 11.03.2022.године, расписује се Јавни позив ради избора 

привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској 

санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене 

Програмом, 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 општине Сокобања. Домаћинства 

која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од 

привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса. 

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и 

повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине 

Сокобања. 

I ПРЕДМЕТ 

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности: 

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената 

термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним 

просторијама за станове и куће и стамбене заједнице 

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 

2) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова 

на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за 
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породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница 

за породичне куће и стамбене заједнице. 

3) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног 

покривача за породичне куће 

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 

4) набавка и  инсталација котлова  на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), 

грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) 

ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице. 

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора 

и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде. 

6) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног 

система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће. 

7) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну 

припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и 

пратеће инсталације грејног система за породичне куће. 

Критеријуми енергетске ефикасности морају да задовоље следеће минималне услове: 

1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-

коефицијент прелаза топлоте): 

- U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата 

- U ≤ 1,6 W/m2K 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. 

3) Минимални степен корисности котла (грејача простора) на  биомасу (дрвни пелет, 

брикет, сечка) износи 85%. 

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

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. 
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III ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ 

ПРИЈАВЕ 

Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект садржи пријавни образац са 

приложеном документацијом. 

Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и садржи нарочито: 

1) опште податке о привредном субјекту; 

2) податке о законском заступнику; 

3) профил привредног субјекта; 

4) ценовни преглед роба и услуга; 

За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање 

делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава 

мора бити дата након датума објављивања јавног конкурса. 

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће 

дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више 

законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која 

не мора бити оверена код нотара. 

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви 

законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која 

не мора бити оверена код нотара. 

IV ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ 

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници 

sokobanja.ls.gov.rs. или лично у просторијама Општинске управе општине Сокобања, улица 

Светог Саве број 23 и садржи: 

− Комплетан текст Јавног позива, 

− Прилог 1 - Пријавни образац, 

− Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве број 1., 

− Прилог 3 – Изјава подносиоца пријаве број 2., 

− Прилог 4 – Изјава подносиоца пријаве број 3., 

− Прилог 5 - Критеријуми за оцену Пријаве. 

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

Критеријуми за рангирање директних корисника обухватају следеће: 

1) цене кључних добара  заједно са уградњом за меру за коју конкуришу; 
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2) рок важења цена за меру коју конкуришу; 

У Прилогу 5 Јавног позива детаљно је дефинисан начин бодовања по наведеним 

критеријуми за избор привредних субјеката. Подносилац пријаве уз пријаву доставља и 

доказе за критеријуме наведене у табели у Прилогу 5. 

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. 

VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

Подносиоци пријаву за учешће на јавном позиву попуњавају на српском језику, 

ћириличним писмом. 

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал 

и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: 

„Пријава за јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 

енергетске санације у домаћинствима – не отварати“, са пуном адресом пошиљаоца на 

полеђини коверте. 

Комплетна конкурсна документација се доставља у затвореној коверти. 

Пријаве доставити поштом на адресу : Општинска управа општине Сокобања - 

Комисија за реализацију и надзор над извршавањем  мера енергетске транзиције или лично 

на писарници у згради Градске/општинске управе. 

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније 

до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат 

поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин (нпр. 

факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање. Непотпуне и 

неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања закључно са 15.06.2022. 

године. 

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити 

на контакт телефон  0648560788 електронску адресу: е-mail: ekologija@opstinasokobanja.com. 

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници општине линк: 
sokobanja.ls.gov.rs. 

VII ОДБАЦИВАЊЕ ПРИЈАВЕ 

Непотпуна, неуредна и неблаговремена пријава биће одбачена решењем. 
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VIII ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА 

Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се 

применом критеријума из одељка V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених објеката, 

општине Сокобања . 

Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује 

прелиминарну листу директних корисника. 

Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној табли 

општине Сокобања и званичној интернет страници општине Сокобања. 

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 Општинском већу на усвајање. 

Председник Општинског већа општине Сокобања доноси  Одлуку о избору директних 

корисника у спровођењу мера енергетске санације. 

Одлука Општинског већа општине Сокобања о избору директних корисника у 

спровођењу мера енергетске санације објављује се на огласној табли Општинске управе и 

званичној интернет страници Општине Сокобања. 

X. ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Општина ће закључити технички споразум о спровођењу мера енергетске санације 

са привредним субјектима који буду изабрани. Предмет споразума ће бити обавезе обеју 

страна у Јавном конкурсу. 

Након потписивања Уговора о сарадњи са привредним субјектима, општина 

спроводи поступак одабира крајњих корисника (домаћинстава и стамбених заједница). 

Обавеза је да крајњи корисник приликом пријаве предмере/префрачуне узме само  од 

директних корисника који су одабрани у претходној фази. 
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Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја 

корисника по привредном субјекту, потписују се тројни уговори између оппштине 

Сокобања, директног корисника и крајњег корисника о реализацији мера енергетске 

санације. 

Општина 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 о обављеном изласку на терен, а 

након извршених радова. 

Општина ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу 

са закљученим уговором. 

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су 

задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом. 

Привредни субјекти су дужни да Комисији за праћење реализације мера енергетске 

санације (у даљем тексту Комисија), у сваком моменту, омогуће контролу реализације 

активности и увид у сву потребну документацију. 

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија. 

Привредни субјекти до 20.12. 2022. године достављају Општинској управи захтев за 

исплату средстава за суфинансирање мера енергетске санације по основу обављених радова 

или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове 

и услуге. 

Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава, 

а након што: 

1. Комисија провери да ли су активности стварно реализоване, и то констатује 

записником; 

2. крајњи корисник директном кориснику исплати испоручена добра/извршене услуге 

у износу умањеном за одобрена бесповратна средства; 

3. директни корисник достави захтев за исплату средстава. 

4. директни корисник достави потврду да је крајњем кориснику предао све потребне 

атесте и сву пратећу документацију (гаранција). 

На основу захтева за исплату и записника Општинска управа врши исплату из 

буџета. 
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Број 401-450/22 

Општина  Сокобања, 30.05.2022. године       КОМИСИЈА 
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ПРИЛОГ 1 

Број пријаве 
(попуњава јединица локалне самоуправе) 

Спровођење мера енергетске санације у домаћинствима 

у 2022. години 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР 

Назив привредног субјекта 
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ПРИЈАВА 

на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 

енергетске санације у домаћинствима 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ 

1. Пун назив привредног субјекта 

2. Правна форма 

3. Скраћени назив правног лица 

4. Матични број 

5. Порески идентификациони број 

6. Седиште 

Место 

Јединица локалне 

самоуправе 

Поштански број 

7. 
Адреса за слање поште 

(навести и поштански број) 

8. Број телефона 

9. Број факса 

10. Електронска пошта 

11. Интернет адреса 

2. ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ 

12. Име и презиме 

13. Пол   мушки             женски 

14. Телефон 

15. Мобилни телефон 

16. Електронска пошта 

3. ПРОФИЛ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

17. Година оснивања 

18. Назив и шифра делатности 
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19. 

Према подацима из финансијског 

извештаја за 2022. годину привредни 

субјект је разврстан у: 

 микро 

 мало 

 средње 

 остало 

21. Опис делатности 

4. ВРСТЕ МЕРА ЗА КОЈЕ СЕ НУДИ УСЛУГА (Испред појединачне мере за коју се 

конкурише уписати Х. Могуће је конкурисати за више мера) 

Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената 

термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према 

негрејаним просторијама за станове и куће и стамбене заједнице. 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 

Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова 

на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за 

породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница 

за породичне куће и стамбене заједнице 

Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног 

покривача за породичне куће 

Набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), 

грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) 

ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице 

Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и 

пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде 

Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система 

(грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће 

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 
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5. Критеријум „Рок важења цена за меру за коју конкуришу“ исти је за свих седам мера и 

максимални број бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 40 

Назив мере          Рок важења цена 

6. Критеријум „Цене кључних добара и услуга“ различит је за сваку од седам мера и 

максимални број бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 60 

Назив производа и услуга наведених у Прилогу 5 за 

меру за коју конкурише привредни субјекат 

Цена производа и услуга 
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ПРИЛОГ 2 

ИЗЈАВА 

Ја, _____________________________________________, број ЛК __________________ 

(име и презиме)                                                       (број личне карте) 

законски заступник привредног субјекта__________________________________________, 

(назив привредног субјекта) 

матични број: _____________, изјављујем да прихватам све услове наведене у Јавном 

позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у 

домаћинствима на територији општине Сокобања. 

Такође изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да: 

• су сви дати наводи у пријави и пратећој документацији истинити, потпуни и 

одговарају стварном стању, 

• привредном субјекту није изречена ни трајна, ни привремена правоснажна мера 

забране обављања делатности у последње две године и 

• власници/оснивачи и законски заступници нису правноснажно осуђивани за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривична дела против права по основу рада, 

кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, кривично дело 

преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да се 

против њих не води истрага нити кривични поступак. 

У ____________, 

Датум ____________     Потпис законског заступника 
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ПРИЛОГ 3 

ИЗЈАВА 

Ја, _____________________________________________, број ЛК __________________ 

(име и презиме)                                                       (број личне карте) 

законски заступник привредног субјекта__________________________________________, 

(назив привредног субјекта) 

матични број: _____________, изјављујем да прихватам све услове наведене у Јавном 

позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у 

домаћинствима на територији општине Сокобања. 

Такође изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу: 

• да ће сви понуђени спољашни прозори и врата и други транспаретни елементи термичког 

омотача које будемо уграђивали испуњавати стандарде односно бити минималних 

техничких карактеристика U≤ 1,5 W/метру квадратном K за прозоре и балконска врата  и  U 

≤ 1,6 W/метру квадратном K за спољна врата. 

У ____________, 

Датум ____________     Потпис законског заступника 
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ПРИЛОГ 4 

ОБРАЗАЦ 1 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган 

може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена 

евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 

прибавити сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 

покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

Поступак покрећем код Општине Сокобања -  Пријава за Јавни позив  за учешће привредних 

субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима које се финансирају из буџета 

општине Сокобања за 2022. годину и тим поводом дајем следећу 

И З Ј А В У 

Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради податке о чињеницама о којима се води 

службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања, изјављујем да ћу сам/а за 

потребе поступка прибавити податке неопходне за одлучивање. 

Упознат/а сам да уколико не поднесем  податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 

покретање поступка ће се сматрати неуредним, и да мој захтев неће бити разматран од стране 

комисије коју решењем образује општинско веће. 

.......................................... 

(место) 

.......................................... 

(датум) 

......................................................................... 

(потпис и печат одговорног лица) 
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ОБРАЗАЦ 2 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган 

може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена 

евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 

прибавити сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 

покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

Поступак покрећем код општине Сокобања -  Пријава за Јавни позив  за учешће привредних 

субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима које се финансирају из буџета 

општине Сокобања за 2022. годину и тим поводом дајем следећу 

И З Ј А В У 

Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити 

податке о чињеницама о којима се води службена евиденција1, а који су неопходни у поступку 

одлучивања. 

.......................................... 

(место) 

.......................................... 

(датум) 

......................................................................... 

(потпис и печат одговорног лица) 

1 Документa о чињеницама о којима се води службена евиденција су: Решење о упису у регистар надлежног органа 
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ПРИЛОГ 5 

КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН БОДОВАЊА ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВЕ 

Избор привредних субјеката се врши у две фазе. 

Прва фаза  је процесне природе и односи се на проверу да ли је пријава уредна и да ли је 

садржина пријаве у складу са  Јавним позивом за учешће привредних субјеката у 

спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији општине Сокобања 

Критеријуми ДА/НЕ Статус 

Пријава је благовремена 
Ако је одговор „не“ – 

пријава се не разматра 

Пријава је достављена у штампаном 

облику 

Ако је одговор „не“ – 

пријава се не разматра 

Пријавни образац је попуњен у 

дефинисаној форми – Прилог 1 

Ако је одговор „не“ – 

пријава се не разматра 

Пријава садржи сву потребну 

документацију: 

- Прилог 1 – Пријавни образац 

- Прилог 2 – Потписана изјава 

- Прилог 3 - Потписана изјава 

Ако је одговор „не“ – 

пријава се не разматра 

Подносилац пријаве је правно лице 

(привредни субјект), уписан у регистар 

АПР-а, најмање  шест месеци од дана 

подношења пријаве 

Ако је одговор „не“ – 

пријава се не разматра 

Над подносиоцем пријаве није покренут 

стечајни поступак или поступак 

ликвидације 

Ако је одговор „не“ – 

пријава се не разматра 

Пријава је потписана од стране 

овлашћеног представника привредног 

субјекта 

Ако је одговор „не“ – 

пријава се не разматра 

Подносилац пријаве је доставио атесте за 

материјале и производе (за меру за коју 

конкурише) 

Ако је одговор „не“ – 

пријава се не разматра 

Подносилац пријаве је измирио доспеле 

обавезе по основу јавних прихода 

Ако је одговор „не“ – 

пријава се не разматра 

После завршене прве фазе све пријаве оцењене као уредне и у складу са Јавним позивом се 

оцењују на основу следећих критеријума: 
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Укупан број бодова који може добити подносилац пријаве је 100. 

1. Критеријум „Рок важења цена за меру за коју конкуришу“ исти је за свих седам мера и 

максимални број бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 40. 

2. Критеријум „Цене кључних добара и услуга“ различит је за сваку од седам мера и 

максимални број бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 60. 

Мера 1 - Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове 

и куће. 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 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена; 

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Укупна цена  по m2 

Набавка и уградња једнокрилног ПВЦ прозора по m2  – боја 

оквира бела. У оквиру цене навести и цену окапнице, прозорске 

даске, ПВЦ ролетне, обраде око прозорa гипс-картон плочама, 

глетовање, обрада ивица и кречење око прозора, мин  U≤ 1,5 

W/метру квадратном K 

Набавка и уградња двокрилног ПВЦ прозора по m2 – боја 

оквира бела. У оквиру цене навести и цену окапнице, прозорске 

даске, ПВЦ ролетне, обраде око прозорa гипс-картон плочама, 

глетовање, обрада ивица и кречење око прозора, мин  U≤ 1,5 

W/метру квадратном K 

Рок важења цена за меру за коју се конкурише         Број бодова 

30 дана 5 

31 – 45 дана 10 

46 – 60 дана 20 

61 – 75 дана 30 

Преко 75 дана 40 
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Набавка и уградња једнокрилних балконских врата по m2. У 

оквиру цене навести и цену обрада око врата, глетовање, 

обрада ивица и кречење око врата са унутрашње стране 

зида. 
Набавка и уградња двокрилних балконских врата по m2. У 

оквиру цене навести и цену обрада око врата, глетовање, обрада 

ивица и кречење око врата са унутрашње стране зида. 

Набавка и уградња улазних ПВЦ једнокрилна врата по m2 . У 

оквиру цене навести и цену обрада око врата, глетовање, обрада 

ивица и кречење око врата са унутрашње стране зида. 

Набавка и уградња улазних ПВЦ двокрилнх врата по m2. У 

оквиру цене навести и цену обрада око врата, глетовање, обрада 

ивица и кречење око врата са унутрашње стране зида. 

Рок важења цена (минимално 30 дана): 

Напомена: Број бодова за сваки од производа је  максимално 

10.  Укупан број бодова је максимално 60. 

Мера 2 -  Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и 

осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и 

стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене 

заједнице 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена; 

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Укупна цена по m2 

Набавка материјала и израда фасаде са свим елементима која 

укључује и термичку изолацију од стиропора дебљине 10 cm по 

m2 

Набавка материјала и израда фасаде са свим елементима која 

укључује и термичку изолацију од минералне вуне дебљине 10 

cm по m2 

Набавка материјала и израда фасаде са свим елементима која 

укључује и термичку изолацију од камене вуне дебљине 10 cm 

по m2 

Рок важења цена (минимално 30 дана): 

Напомена: Број бодова за сваки од производа је  максимално 

20.  Укупан број бодова је максимално 60. 

Мера 3 - Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног 

покривача за породичне куће. Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни 
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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 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена; 

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Укупна цена по m2 

Набавка материјала и постављање термичке изолације од 

минералне вуне дебљине 15 cm на таваницу по m2 

Рок важења цена (минимално 30 дана): 

Мера 4 - Набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa 

простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за 

породичне куће, станове и стамбене заједнице 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена; 

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Укупна цена по комаду 

Набавка и  инсталација  котла на пелет капацитета 20 kW, 

минималног степена корисности 85% 

Рок важења цена (минимално 30 дана): 

Мера 5 - Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и 

пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена; 

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Укупна цена по комаду 

Набавка и  инсталација  циркулационе пумпе са променљивим 

бројем обртаја, за проток 1 m3/h , напор 50 kPa (тип Grundfos 

alpha, Willo Yonos и др) 

Набавка и  уградња  челичног панелног радијатора димензија 

600/800, тип 22 
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Набавка и  уградња  радијаторског вентила са термоглавом, 

DN15 NP6 

Рок важења цена (минимално 30 дана): 

Напомена: Број бодова за сваки од производа је  максимално 

20.  Укупан број бодова је максимално 60. 

Мера 6 - Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система 

(грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена; 

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Укупна цена 

Набавка и уградња топлотнe пумпe ваздух – вода, капацитета 

грејања 7 kW 

Рок важења цена (минимално 30 дана): 

Мера 7- Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему 

потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације 

грејног система за породичне куће 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена; 

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Укупна цена 

Набавка и уградња соларног колектора у инсталацију за 

централну припрему потрошне топле воде капацитета 

акумулационог бојлера 200 литара 

Рок важења цена (минимално 30 дана): 
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