
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XLIII    БРОЈ  9 

 

31. август  2022. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

215. На основу члана 20. став 1. тачка 15. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 

111/21), члана 57. Статута града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“ брoj 5/19) и члана 21. 

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 гласник града Ваљева“ број 6/22), 

Градско веће града Ваљева  на седници одржаној дана 

24.08.2022.  године донело је  

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА  

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ДОМАЋИНСТВИМА И СТАМБЕНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ 

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И 

СТАНОВА 
 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком расписује се Јавни позив за 

доделу бесповратних средстава домаћинствима и 

стамбеним заједницама за енергетску санацију 

стамбених зграда, породичних кућа и станова за 2022. 

годину. 

 

Члан 2. 
 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава 

домаћинствима и стамбеним заједницама за 

енергетску санацију стамбених зграда, породичних 

кућа и станова спроводи Комисија за реализацију 

мера енергетске санације, образована Решењем 

Градског већа града Ваљева, број 112- 562/2022-02 од  

27.05.2022 године и 112-698/2022-02 од 24.08.2022. 

године. 

 

Члан 3. 
 

Право учешћа на Јавном позиву имају 

домаћинства која станују у породичним кућама и 

становима, као и стамбене заједнице, а испуњавају 

следеће услове: 

1) да је подносилац пријаве: 

– власник објекта, или    

– ако подносилац пријаве није 

власник, онда да подносилац пријаве 

има пријаву боравка на адреси 

објекта за који подноси пријаву, и 

тада је потребно уз пријаву поднети 

писану сагласност власника објекта 

2) да је објекат настањен и уз пријаву 

приложити копију рачуна за електричну 

енергију где се види да је потрошња 

електричне енергије  у објекту  у претходном 

месецу минимално 30 kwh.   

3) да је стамбена заједница уписана у 

одговарајући регистар, 

4) 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. 

5) и други услови у складу са јавним позивом за 

домаћинства. 
  

Члан 4. 
 

Саставни део ове одлуке је Јавни позив за доделу 

бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним 

заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, 

породичних кућа и станова за 2022. годину. 
 

Члан 5. 
 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава 

домаћинствима и стамбеним заједницама за 

енергетску санацију стамбених зграда, породичних 

кућа и станова за 2022. годину биће објављен на 

огласној табли Градске управе града Ваљева, 

званичној интернет страници града Ваљева 

(www.valjevo.rs) и у недељном листу „Напред“. 

 

Члан 6. 
  

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ:112-709 /2022-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВАЉЕВА 

Лазар Гојковић, с.р. 

http://www.valjevo.rs/
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На основу Одлуке Градског већа града Ваљева о 

расписивању Јавног позива за доделу бесповратних 

средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за 

енергетску санацију стамбених зграда, породичних 

кућа и станова и 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 гласник града Ваљева“ број 6/22), 

Градско веће града Ваљева дана 24.08.2022. године 

расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ДОМАЋИНСТВИМА И СТАМБЕНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ 

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И 

СТАНОВА 

 

I ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА ВИСИНА 

БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

  

Предмет суфинансирања обухвата следеће МЕРЕ 

енергетске ефикасности:  

 

1) заменa спољних прозора и врата и 

других транспарентних елемената 

термичког омотача са одговарајућим 

термичким својствима према 

негрејаним просторијама, ЗА 

ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.  

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за 

прозоре/врата, као што су окапнице, 

прозорске даске, ролетне, капци и др, 

као и пратеће грађевинске радове на 

демонтажи и правилној монтажи 

прозора/врата, као што је демонтажа 

старих прозора/врата и одвоз на 

депонију, правилна монтажа прозора, 

обрада око прозорa/врата гипс-картон 

плочама, глетовање, обрада ивица и 

кречење око прозора/врата са 

унутрашње стране зида. 

Удео средства подстицаја износи 

максимално 50% од вредности укупне 

инвестиције са ПДВ-ом по 

појединачној пријави, а максимално 

140.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Неопходно је да буду испуњени следеће 

критеријуми енергетске ефикасности:  

* Спољна столарија са следећим 

минималним техничким 

карактеристикама (U-коефицијент 

прелаза топлоте): 

 - U≤ 1,5 W/m2K за профиле и стакла 

за прозоре и балконска врата 

 - U ≤ 1,6 W/ m2K за профиле и стакла 

за спољна врата 

 

2) постављање и набавка материјала 

за термичку изолацију зидова, 

таваница изнад отворених пролаза, 

зидова, подова на тлу и осталих делова 

термичког омотача према негрејаном 

простору ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.  
Укупан износ средстава подстицаја која 

се додељују за ову меру, представља 

мањи износ од: 

(1) 50% од вредности укупне инвестиције 

са ПДВ-ом, а максимално  210.000 

динара са ПДВ-ом, и; 

(2) износа који се добија множењем 

површине из достављене профактуре, 

са износом од 2.000 динара са ПДВ-ом. 

Неопходно је да буде испуњен следећи 

критеријум енергетске ефикасности: 

Спољни зид на породичним кућама 

следећих карактеристика: 

- минимална дебљина за термичку 

изолацију износи 10 cm, осим уколико 

нема техничких могућности да се 

постави та дебљина изолације. Боја 

спољашњег омотача/фасаде треба да буде 

усклађена са традиционалном локалном 

архитектуром, избегавајући тренд јарких 

и рефлектујућих неадекватних колорита. 

  

3) постављање и набавка материјала 

за термичку изолацију зидова, 

таваница изнад отворених пролаза, 

зидова, подова на тлу и осталих делова 

термичког омотача према негрејаном 

простору ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ.  

Укупан износ средстава подстицаја која 

се додељују за ову меру, представља 

мањи износ од: 

(1) 50% од вредности укупне инвестиције 

са ПДВ-ом, а максимално 120.000,00 

динара са ПДВ-ом помножену са 

бројем станова у пријављеној 

стамбеној згради, и; 

(2) износа  који се добија множењем 

површине из достављене профактуре, 

са износом од 2.000 динара са ПДВ-ом . 

Неопходно је да буде испуњен следећи 

критеријум енергетске ефикасности: 

* Спољни зид на стамбеним зградама 

следећих карактеристика: 

- минимална дебљина за термичку 

изолацију износи 10 cm, осим уколико 

нема техничких могућности да се 

постави та дебљина изолације. Боја 

спољашњег омотача/фасаде треба да буде 

усклађена са традиционалном локалном 

архитектуром, избегавајући тренд јарких 

и рефлектујућих неадекватних колорита. 
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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 И СТАНОВЕ. 

Удео средства подстицаја износи 50% 

од вредности укупне инвестиције са 

ПДВ-ом по појединачној пријави, а 

максимално 110.000,00 динара са ПДВ-

ом. 

Неопходно је да буде испуњен следећи 

критеријум енергетске ефикасности: 

- минимални степен корисности котла 

(грејача простора) на биомасу (дрвни 

пелет, брикет, сечка) износи 85%. 

 

5) замена постојеће или уградња нове 

цевне мреже, грејних тела-радијатора 

и пратећег прибора ЗА ПОРОДИЧНЕ 

КУЋЕ И СТАНОВЕ (за ову меру се 

може конкурисати само заједно са 

мером замене постојећег грејача 

простора (котао или пећ) ефикаснијим 

из става 1. тачка 4) овог члана). 

Удео средства подстицаја износи 50% 

од вредности укупне инвестиције са 

ПДВ-ом по појединачној пријави, а 

максимално 120.000,00 динара са ПДВ-

ом. 

 

6) замена постојеће или уградња нове 

цевне мреже, грејних тела-радијатора 

и пратећег прибора ЗА СТАМБЕНЕ 

ЗГРАДЕ, (за ову меру се може 

конкурисати само уколико је одобрен 

захтев да се зграда прикључи на 

даљински систем грејања). 

Удео средства подстицаја износи 50% 

од вредности укупне инвестиције са 

ПДВ-ом по појединачној пријави, а 

максимално 100.000,00 динара са ПДВ-

ом помножено са бројем станова у 

пријављеној стамбеној згради. 

 

7) набавка и уградње топлотних пумпи 

и пратеће инсталације грејног система 

(грејач простора или комбиновани 

грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ. 

Удео средства подстицаја износи 50% 

од вредности укупне инвестиције са 

ПДВ-ом по појединачној пријави, а 

максимално 250.000,00 динара са ПДВ-

ом 

 

8) набавка и уградње соларних 

колектора у инсталацију за централну 

припрему потрошне топле воде, за 

грејање санитарне потрошне топле 

воде и пратеће инсталације грејног 

система ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ. 

Укупан износ средстава подстицаја која 

се додељују за ову меру, представља 

мањи износ од: 

(1) 50% од вредности укупне инвестиције 

са ПДВ ом, а максимално 140.000,00 

динара са ПДВ-ом, и; 

(2) износа који се добија множењем 

количине топле воде из достављене 

профактуре, са износом од 650,00 

динара са ПДВ-ом.  

   

  Домаћинстава (породичне куће и станови) и 

стамбене заједнице не могу да конкуришу за више од 

једне мере енергетске ефикасности из овог одељка, 

осим за меру из става 1. тачка 5) овог одељка. 

  Укупно планирана средства које град Ваљево 

заједно са средствима Управе за подстицање и 

унапређење енергетске ефикасности додељује путем 

овог конкурса износе 40 милиона динара, 

  Додатни услови за доделу средстава 

подстицаја за енергетску санацију стамбених објекта: 

1) За мере из става 1. тачке 2) и 3) овог одељка 

средства подстицаја за термичку изолацију 

неће се одобравати за појединачне етаже 

стамбених објеката. Уколико стамбени 

објекат има два или више власника, пријаву 

подноси један од власника уз писмену 

сагласност осталих власника. Сутерени чији 

је фасадни зид обложен каменом или 

сличним материјалом не морају се термички 

изоловати. 

2) Двојни објекти различитих власника као и 

објекти у низу третирају се као засебни 

објекти. 

За мере из става 1. тачка 1) овог одељка 

средства се неће одобравати за набавку и уградњу 

појединачних прозора и врата. Средства се неће 

одобравати за набавку улазних врата стамбених 

објеката која нису у директној вези са грејаним 

простором. 

За стамбене објекте са више етажа једног 

власника, средства се могу користити за замену 

столарије на једној или свим етажама с тим да замена 

столарије на свакој од етажа мора бити комплетна. 

Власници појединачних етажа у стамбеном 

објекту подносе појединачне пријаве за замену 

столарије. 

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 

 Kорисници бесповратних средстава су 

домаћинства (породичне куће и станови) и стамбене 

заједнице изузев:  

 

1) власника посебних делова стамбено-пословног 

објеката који не служе за становање; 

2) власника стамбених објеката који су у претходне 

две године после достављања Решења о додели 

бесповратних средстава за сличне активности 

одустали од спровођења активности.  
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III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС 

 

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства, 

која станују у породичним кућама и становима, као и 

стамбене заједнице, а испуњавају следеће услове: 

1) да је подносилац пријаве: 

(1) власник објекта, или    

(2) ако подносилац пријаве није 

власник, онда да подносилац пријаве има 

пријаву боравка на адреси објекта за који 

подноси пријаву, и тада је потребно уз 

пријаву поднети писану сагласност 

власника објекта 

2) да је објекат настањен и уз пријаву приложити 

копију рачуна за електричну енергију где се види 

да је потрошња електричне енергије у објекту у 

претходном месецу минимално 30 kwh.   

3) да је стамбена заједница уписана у одговарајући 

регистар, 

4) 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. 

5) и други услови у складу са јавним позивом за 

домаћинства. 

   

Уколико има више од једног власника 

породичне куће, потребно је доставити сагласност 

осталих власника приликом пријаве. 

Уколико подносилац пријаве није власник 

породичне куће, потребно је доставити сагласност 

власника. 

 

IV НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ 

 

 Не прихватају се трошкови радова, набавка 

материјала и опрема који настану пре првог обиласка 

Kомисије за преглед и оцену поднетих захтева за 

суфинасирање пројеката енергетске ефикасности.  

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који 

неће бити финансирани јавним конкурсом из буџета 

Града Ваљева су: 

1) Трошкови који су у вези са набавком опреме: 

царински и административни трошкови 

2) Трошкови у вези са одобравањем и 

спровођењем кредитног задужења: трошкови 

одобравања кредита, трошкови камата, 

трошкови кредитног бироа, трошкови 

осигурања кредита и сл. 

3) Рефундација трошкова за већ набављену 

опрему и извршене услуге (плаћене или 

испоручене) 

4) Набавка опреме коју подносилац захтева за 

бесповратна средства сам производи или за 

услуге које подносилац захтева сам извршава  

5) Други трошкови који нису у складу са 

мерама енергетске санације. 

 

 

V ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА 

ЈАВНИ КОНКУРС 

 

Пријава коју на јавни конкурс подносе 

домаћинства (за породичне куће и станове) нарочито 

садржи: 

 

1) потписан и попуњен Пријавни образац за 

суфинасирање мера енергетске ефикасности 

(Прилог 1) са попуњеним подацима о мери за коју 

се конкурише и о стању грађевинских (фасадних) 

елемената и грејног система објекта; 

2) фотокопије личних карата или очитане личне 

карте за сва физичка лица која живе на адреси 

породичне куће за коју се подноси пријава. За 

малолетна лица доставити фотокопије 

здравствених књижица; 

3) фотокопију рачуна за утрошену електричну 

енергију за стамбени објекат за који се 

конкурише за последњи месец, ради доказа да се 

живи у пријављеном стамбеном објекту о 

(препоручује се да минимална потрошња не може 

бити мања од 30 kWh месечно); 

4) предмер и предрачун/профактура за опрему са 

уградњом издата од привредног субјекта са листе 

директних корисника (привредних субјеката) 

(Прилог 2) коју је објавио Град; 

5) изјава о члановима домаћинства са фотокопијом 

личних карата за сваког члана домаћинства са 

јасно видљивом адресом становања 

6) потписана изјава о сагласности да орган за 

потребе поступка може извршити увид, 

прибавити и обрадити податке о чињеницама о 

којима се води службена евиденција, а који су 

неопходни у поступку одлучивања.(Прилог 3) 

 

Пријава коју на јавни конкурс подносе 

стамбене заједнице нарочито садржи:  

 

1) потписан и попуњен Пријавни образац за 

суфинасирање мера енергетске 

ефикасности (Прилог 1А), са попуњеним 

подацима о мери за коју се конкурише и 

о стању грађевинских (фасадних) 

елемената и грејног система објекта; 

2) фотокопију рачуна за утрошену 

електричну енергију за сваки стан 

стамбене зграде за коју се конкурише за 

последњи месец, ради доказа да власници 

живе у пријављеном стамбеном објекту 

(препоручује се да минимална потрошња 

не може бити мања од 30 kWh месечно 

по стану - потребно за минимум 50% 

станова у згради); 

3) доказ о регистрацији Стамбене заједнице; 

4) сагласност стамбене заједнице за 

предложену меру; 

5) листа чланова стамбене заједнице са 

фотокопијом личних карата за сваког 
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члана стамбене заједнице са јасно 

видљивом адресом становања;  

6) списак свих станара стамбене зграде са 

копијама личне карте где се види адреса 

становања; 

7) потврда о могућности прикључења на 

гасоводну мрежу за меру набавке котла 

на гас;  

8) предмер и предрачун/профактура за 

опрему са уградњом издата од 

привредног субјекта са листе директних 

корисника (привредних субјеката) 

(Прилог 2) коју је објавио Град; 

9) потписана изјава о сагласности да орган 

за потребе поступка може извршити 

увид, прибавити и обрадити податке о 

чињеницама о којима се води службена 

евиденција, а који су неопходни у 

поступку одлучивања; (Прилог 3) 

10)  одобрен захтев за прикључење на 

даљински систем грејања, уколико се 

стамбена заједница пријављује за меру из 

одељка I став 1. тачка 6) овог јавног 

конкурса  која се односи на уградњу нове 

цевне мреже, грејних тела-радијатора и 

пратећег прибора; 

11) и друга документа у складу са Јавним 

позивом. 

 

Град ће по службеној дужности обезбедити 

прибављање извода из листа непокретности. 

 

VI ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ 

КОНКУРС 

 

 Конкурсна документација за Јавни позив 

може се преузети на интернет страници Града Ваљева 

www.valjevo.rs или лично у просторијама Градске 

управе града Ваљева и садржи: 

1) Комплетан текст Јавног позива, 

2) Прилог 1 - за грађане - Пријавни образац и 

образац о стању породичних кућа и станова  

3) Прилог 1А - за стамбене заједнице - Пријавни 

образац и образац о стању стамбених заједница 

4) Прилог 2 - Листа привредних субјеката/извођача 

радова са које грађани бирају једног извођача и 

од којег морају да прибаве предрачун са ценом за 

опрему и уградњу 

5) Прилог 3 - Потписана изјава о сагласности 

6) Прилог 4 - Критеријуми за избор пројеката 

 

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЈЬАЊА ПРИЈАВА 

 

 Рок за подношење пријава је 21 дан од 

дана објављивања на званичној интернет 

страници и огласној табли града Ваљева, 

закључно са даном 15.09.2022. године. 

 Попуњени, потписани и одштампани 

пријавни образац (Прилог 1) у три примерка (један 

оригинал и две копије) и пратећа документација 

достављају се у затвореној коверти са назнаком: 

 

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ 

БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ДОМАЋИНСТВИМА И СТАМБЕНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ 

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И 

СТАНОВА  - НЕ ОТВАРАТИ” 

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. 

 

Пријава се предаје лично на писарници 

Градске управе града Ваљева или препоручено 

поштом на адресу: 

 

Град Ваљево 

Градска управа града Ваљева / Комисија за 

реализацију мера енергетске санације 

Карађорђева 64 

14000 Ваљево 

 

За све додатне информације и обавештења у 

вези Јавног конкурса можете се обратити на контакт 

телефон 014/294/790 и електронску адресу:  

e-mail: energetska.sanacija@valjevo.org.rs  

 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. Неблаговремене и непотпуне 

пријаве се неће разматрати. 

  

VIII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 

 

Критеријуми за избор пројеката су следећи: 

 

1) постојеће стање у погледу термичке изолације 

објекта;  

2) постојећи начин грејања;  

3) постојеће карактеристике спољне столарије; 

4) К фактор заузетости површине; 

5) коришћење субвенција за енергетску санацију 

(средства Града/Републике) 

 

Детаљни начин бодовања према наведеним 

критеријумима је дат у Прилогу 4. 

 

IX ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР 

ДОМАЋИНСТАВА И СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

Оцењивање и рангирање пројеката 

домаћинстава (породичних кућа и станова) и 

стамбених заједница, врши се у складу са 

Правилником и применом критеријума из одељка VIII  

Јавног позива.  

Комисија за реализацију мера енергетске 

санације града (у даљем тексту: Комисија) разматра 

пријаве и у складу са условима из одељка III и 

утврђује јединствену прелиминарну ранг листу 

крајњих корисника за све мере енергетске 
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ефикасности из јавног позива на основу бодовања 

према критеријумима из одељка VIII Јавног позива. 

Листу из става 2. овог одељка Комисија 

објављује на огласној табли Градске управе града 

Ваљева и званичној интернет страници града. 

Подносиоци пријава имају право увида у 

поднете пријаве и приложену документацију по 

утврђивању листе из става 2. овог одељка у року од 

три дана од дана објављивања листе у складу са 

ставом 3. овог одељка. 

На листу из става 2. овог одељка подносиоци 

пријава имају право приговора Комисији у року од 

осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се 

подноси на писарници града. 

Комисија је дужна да размотри поднете 

приговоре на листу из става 2. 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 6. овог одељка 

Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање 

стамбених објеката са те листе закључно са редним 

бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена 

укупна средства за субвенционисање.  

Уколико је Комисија приликом теренског 

обиласка из става 7. овог одељка утврдила да је 

подносилац пријаве дао неистините податке у пријави 

Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне 

листе и уместо њега спроводи теренски обилазак 

првог следећег на листи код кога није вршен теренски 

обилазак.  

Приликом теренског обиласка уз обавезно 

присуство подносиоца захтева комисија сачињава 

записник у два примерка, при чему један остаје 

подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У 

записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене 

у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео 

приликом пријаве на јавни конкурс прихватљиве. 

На основу записника из става 9. овог одељка 

комисија сачињава предлог коначне листе крајњих 

корисника. 

Листу из става 10. овог одељка Комисија 

објављује на огласној табли Града и званичној 

интернет страници града. 

На листу из става 10. овог одељка подносиоци 

пријава код којих је извршен теренски обилазак, 

имају право приговора Комисији у року од осам дана 

од дана објављивања предлога коначне листе крајњих 

корисника. Приговор се подноси на писарници града. 

Комисија је дужна да одлучи по приговорима 

из става 10. овог одељка у року од 15 дана од дана 

пријема приговора и након одлучивања по свим 

приговорима сачини коначну листу крајњих 

корисника. 

Градско веће града Ваљева доноси Одлуку о 

додели бесповратних средстава крајњим корисницима 

за спровођење мера енергетске санације, на основу 

чега се закључују уговори. 

 

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ 

СРЕДСТАВА 

 

Град ће вршити пренос средстава искључиво 

привредним субјектима - извођачима радова, а не 

домаћинствима или стамбеним заједницама, након 

што грађанин или стамбена заједница изврши уплату 

целокупне своје обавезе извођачу радова и након 

завршетка реализације мере.  

Услов да се пренесу средства извођачу радова 

је потврда Комисије да су радови изведени како је 

предвиђено предмером и предрачуном који је 

грађанин или стамбена заједница предао када се 

пријавио за меру као и у складу са записником 

Комисије приликом првог изласка. 

Грађанин или стамбена заједница мора имати 

уредну документацију (рачуне и атесте) које ће 

доставити надлежној Комисији. 

Град ће вршити пренос средстава изабраним 

извођачима радова у складу са закљученим уговором. 

Грађанин или стамбена заједница ће сам сносити 

трошкове изведених радова који буду већи од износа 

субвенције наведене у одељку I (максималног износа 

бесповратних средстава Града). 

Контролу извршења уговорених обавеза 

извршиће надлежни органи Градске управе, у 

сарадњи са Комисијом. 

Уколико грађанин или стамбена заједница није 

средства наменски утрошио, или радови нису 

изведени у складу са предмером и предрачуном који 

је грађанин или стамбена заједница поднео приликом 

пријаве, Град неће уплатити средства додељена 

јавним позивом. 

Уколико из неког разлога грађанин или 

стамбена заједница не може да реализује набавку од 

одабраног извођача радова, има право да изврши 

набавку од другог са листе и да о томе, пре 

реализације набавке, обавести Комисију и достави јој 

нову профактуру/предрачун, с тим да износ не може 

бити већи од одобреног. 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВАЉЕВА 

ЛАЗАР ГОЈКОВИЋ,С.Р. 
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ПРИЛОГ 1 

 

ЗА ГРАЂАНЕ - ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ/СТАНОВЕ 

 

 

СПРОВОЂЕЊЕ  

МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 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 

ЈП1/22, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ У ГРАДУ ВАЉЕВО 

 

1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ  

 

1. Име и презиме  

2. Број личне карте   

3. Адреса  

4 Број телефонафиксни  

5. Број телефона мобилни  

 

2. МЕРА/МЕРЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПРИЈАВЉУЈЕТЕ  

Домаћинстава не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности, осим за мере из тач. 4)  

1) 

заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са 

одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И 

СТАНОВЕ 

2) 

постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова 

термичког омотача према негрејаном простору, осим термичке изолације за таваницу и испод 

кровног покривача за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ 

3) 

набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или 

замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И 

СТАНОВЕ 

4)* 
замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора ЗА 

ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ 

5) 
набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или 

комбиновани грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ 

6) 

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 

*За меру из тачке 4) се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) 

ефикаснијим из тачке 3)  

 

3. ТРЕНУТНО СТАЊЕ ВАШЕ КУЋЕ/СТАНА 

Површина куће/стана у квадратним 

метрима из Решења о порезу на 

имовину 

 

 

Број корисника који станује у 

објекту 
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Број спратова у објекту 

 

 

 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта  (потребно је да заокружите одговор): 

1. Спољни зидови и кров без термичке изолације  

2. Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  

3. Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 

4. Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 

*  

Постојећи начин грејања: 

1. Угаљ/ лож уље,/мазут  

2. Електрична енергија 

3. Дрво 

4. Природни гас/пелет/даљинско грејање 

* потребно је да заокружите одговор 

 

Потрошна вода за домаћинство се греје на: (само за меру уградње соларних колектора) 

1. Угаљ/ ложуље,/мазут 

2. Електричнаенергија 

3. Дрвa 

4. Природни гас/пелет/даљинско грејање 

* потребно је да заокружите одговор 

 

Постојећи прозори на вашем објекту*: 

1. ЈЕДНОСТРУКИ дрвени прозори 

Примери: 
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2. ДВОСТРУКИ дрвени прозори 

Примери: 

 
3. Дрвени једноструки прозори са ДУПЛИМ (ВАКУУМ) СТАКЛОМ 

     Примери: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПВЦ или алуминијумски прозор 

Пример: 

 

* потребно је да заокружите одговор 

 

Напомена:  

Оцењивање и рангирање пројеката врши се у складу са Правилником којим се уређује расподела средстава града и 

применом критеријума из одељка VIII  Јавног конкурса. 

 

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 

                                                                                                              

            

           ---------------------------

     

 

 

 



Страна 10                                                           Службени гласник града  Ваљева              31.  август  2022. године    Број 9 

ПРИЛОГ 1А 

 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

 

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 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 

ЈП1/22 ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У ГРАДУ ВАЉЕВУ  

 

1. ПОДАЦИ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

 

1. Назив стамбене заједнице   

2. Матични број   

3. ПИБ  

4. Адреса  

 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ЗАСТУПАЊЕ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Име и презиме     

2. Број личне карте   

3. Адреса  

4. Број телефона фиксни  

5. Број телефона мобилни  
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2. МЕРА ЗА КОЈУ СЕ ПРИЈАВЉУЈЕТЕ  

Стамбена заједница не може да конкурише за више од једне мере енергетске ефикасности 

1) 

постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених 

пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за 

стамбене зграде 

2)* 
замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за 

стамбене зграде 

*За меру из тачке 2) се може конкурисати само ако се објекат прикључује на систем даљинског грејања 

 

3. ТРЕНУТНО СТАЊЕ ВАШЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ 

Број станова у стамбеној згради  

 

Број корисника који станује у 

стамбеној згради према Списку 

станара 

 

 

Број спратова у објекту 

 

 

Површина стамбене зграде према 

Катастру у метрима квадратним  

 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта  (потребно је да заокружите одговор): 

1. Спољни зидови и кров без термичке изолације  

2. Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  

3. Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 

4. Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 

Постојећи начин грејања: 

1. Угаљ/ лож уље,/мазут  

2. Електрична енергија 

3. Дрво 

4. Природни гас/пелет/даљинско грејање 

* потребно је да заокружите одговор 
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Постојећи прозори на вашем објекту*: 

1. ЈЕДНОСТРУКИ дрвени прозори 

Примери: 

 
 

 

2. ДВОСТРУКИ дрвени прозори 

Примери: 

 
3. Дрвени једноструки прозори са ДУПЛИМ (ВАКУУМ) СТАКЛОМ 

     Примери: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПВЦ или алуминијумски прозор 

Пример: 
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* потребно је да заокружите одговор 

 

Напомена:  

Оцењивање и рангирање пројеката врши се у складу са правилником којим се уређује расподела средстава града и 

применом критеријума из одељка VIII  Јавног конкурса. 

 

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 

                                                                                                             ---------------------------   

  

 
ПРИЛОГ 2 

 

 

Листа привредних субјеката/извођача радова изабраних на основу Јавног позива управе за подстицање и 

унапређење енергетске ефикасности, ЈП1/22 за привредне субјекте Града Ваљевa 

 

 

Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани бирају извођача за одговарајућу меру и од којег морају 

да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу. Овај предрачун је обавезно поднети уз пријаву. 

 

 

I 
замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са 

одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама 

1. 

ПРОИЗВОДНО ЗАНАТСКА РАДЊА КВАЛИТЕТ ВАЉЕВО, ул. Неготинска 7, 14000 Ваљево 

Законски заступник: Горан Матић,  тел: 064/117-18-13, 014/35-11-500 

е – mail: kvalitetvaljevo@gmail.com 

2. 

ЗОРАН КАРАЋ ПР СТР СЗР КАРЕСTИЛ ВАЉЕВО, Попучке бб, 14000 Ваљево 

Законски заступник: Зоран Караћ, тел: 065/358-8-358, 014/283-112 

е – mail: karestil@gmail.com 

3. 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „EUROBAR 

INTERNATIONAL“ ДОО ОБРЕНОВАЦ,   ул. Стевана Боднарова бр. 6, 11500 Обреновац 

Законски заступник: Зорица Баровић, тел: 065/228-03-22, 011/772-93-05  

е – mail: info@eurobar.rs 

4. 

КРОВ ПВЦ-АЛУ СИСТЕМ ДОО ВАЉЕВО, Јасеница бб, 14000 Ваљево 

Законски заступник: Жељко Симић, тел: 014/243-666, 063/802-60-27 

е – mail: krov.valjevo@gmail.com 

5. 

АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЋ, ПРЕДУЗЕТНИК ПРОИЗВОДЊА СТОЛАРИЈЕ „TIŠLJER 

ЈОINER“  ВАЉЕВО, Насеље Ослободиоци Ваљева 105/8, 14000 Ваљево 

Законски заступник: Александар Митровић, тел: 014/292-122,  060/612-47-76 

е – mail: acatisljer@gmail.com 

6. 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПВЦ ПРОФИЛА И СТОЛАРИЈЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И 

ПРОМЕТ РОБОМ  „ВУЈИЋ ИНВЕСТ“  ДОО ВАЉЕВО, ул. Алексе Дундића 61/1, 14000 

Ваљево 

Законски заступник: Владисав Вујић, тел: 014/227-201, 069/227-2001 

е – mail:vujicvaljevo@yahoo.com 

7. 

ГОРАН РАДОЈЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ПРОИЗВОДЊА И УГРАДЊА РОЛЕТНИ FAMILY 

GROUP ВАЉЕВО, Доња Грабовица бб, 14000 Ваљево  

Законски заступник: Горан Радојевић тел: 014/283-532, 065/844-65-40 

е – mail: family.group.va@gmail.com 

8. 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И 

МАЛО ПВЦ – ЛУК ДОО ВАЉЕВО, ул. Кнез Михаилова 86, 14000 Ваљево 

Законски заступник: Зоран Тешић, 014/293-300, 062/801-14-23 

е – mail: zoran@pvc-luk.com 

9. 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ „AL-COMPANY“ доо Ваљево, ул. Прва 

Пролетерска бр. 60, 14000 Ваљево 

Законски заступник: Раденко Антић, тел: 063/369-392 
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е – mail: alcompany.valjevo@gmail.com 

10. 

СЛАЂАНА НЕШИЋ ПР СЗР ПРОФИ ПЛАСТ ВАЉЕВО, Ратомира Васиљевића бб, 14000 

Ваљево 

Законски заступник:Слађана Нешић, тел: 064/15-37-027 

е – mail: profiplastva@gmail.com постављање и набавка материјала за  термичку изолацију 

зидова,таваница изнад отворених пролаза, зидова,  подова на тлу и осталих делова термичког 

омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног 

покривача и таваница 

II 

постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова,таваница изнад отворених 

пролаза, зидова,  подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном 

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

1. 

СЛОБОДАН МИЛОВАНОВИЋ ПР Слободан Миловановић ПР ЗАВРШНИ РАДОВИ У 

ГРАЂЕВИНАРСТВУ И ТРГОВИНА КРОВ 014 ВАЉЕВО, ул. Синђелићева 46/10, 14000 

Ваљево 

Законски заступник: Слободан Миловановић, тел: 014/35-13-100, 064/278-13-88 

е – mail: krov_va@yahoo.com 

III 
набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора 

или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим 

1. 

ТЕРМОКОНВОЈ ПЛУС ДОО Београд, ул. Епископа Николаја 1, 11080 Земун, Београд 

Законски заступник: Милица Миленовић 065/544-00-22 

е – mail: milica.tk@gmail.com 

2. 

БИЉАНА МИЈАТОВИЋ ПР ТРГОВИНА НА МАЛО МЕГАЛ 014 ВАЉЕВО, ул. Доктора 

Пантића 146, 14000 Ваљево 

Законски заступник: Биљана Мијатовић, тел: 063/219-325 

е – mail: biljanam2606@gmail.com 

3. 

ENERGY NET SERVICE DOO KAĆ, ул. Партизанска 160, 21241 Каћ,Нови Сад 

Законски заступник: Далибор Јовановић, тел: 021/686-10-00,066/28-00-63 

е – mail: service@energynet.rs 

4. 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ИЗВОЗ – УВОЗ РУШКА ДОО ВАЉЕВО, ул. Кнез Михаилова 

58, 14000 Ваљево 

Законски заступник: Миодраг Марић, тел: 014/235-575, 064/148-55-63 

е – mail: ruska014@hotmail.com 

IV 
замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег 

прибора 

1. 

ENERGY NET SERVICE DOO KAĆ, ул. Партизанска 160, 21241 Каћ,Нови Сад 

Законски заступник: Далибор Јовановић, тел: 021/686-10-00,066/28-00-63 

е – mail: service@energynet.rs 

2. 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ИЗВОЗ – УВОЗ РУШКА ДОО ВАЉЕВО, ул. Кнез Михаилова 

58, 14000 Ваљево 

Законски заступник: Миодраг Марић, тел: 014/235-575, 064/148-55-63 

е – mail: ruska014@hotmail.comнабавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног 

система (грејач простора или комбиновани грејач)  

 

V 
набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или 

комбиновани грејач)  

1. 

ENERGY NET SERVICE DOO KAĆ, ул. Партизанска 160, 21241 Каћ,Нови Сад 

Законски заступник: Далибор Јовановић, тел: 021/686-10-00,066/28-00-63 

е – mail: service@energynet.rs 

2. 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ИЗВОЗ – УВОЗ РУШКА ДОО ВАЉЕВО, ул. Кнез Михаилова 

58, 14000 Ваљево 

Законски заступник: Миодраг Марић, тел: 014/235-575, 064/148-55-63 

е – mail: ruska014@hotmail.com  

VI 

набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне 

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

система 

1. 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ИЗВОЗ – УВОЗ РУШКА ДОО ВАЉЕВО, ул. Кнез Михаилова 

58, 14000 Ваљево 

Законски заступник: Миодраг Марић, тел: 014/235-575, 064/148-55-63 

е – mail: ruska014@hotmail.com  

2. 

ENERGY NET SERVICE DOO KAĆ, ул. Партизанска 160, 21241 Каћ,Нови Сад 

Законски заступник: Далибор Јовановић, тел: 021/686-10-00,066/28-00-63 

е – mail: service@energynet.rs 
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ИЗЈАВУ 

 

Ја (име и презиме) из ___________(адреса) ЈМБГ___________ БР.ЛК__________ дајем сагласност граду Ваљево да у 

моје име а за потребе Јавног позива 1/22 може за потребе поступка извршити увид, прибавити и обрадити податке о 

чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања 

 

У ______                                                                                          __________________________  

Дана ______                                                                                        (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) 

                                                                                                 Адреса:____________________ 

                                                                                                 ЈМБГ______________________ 

                                                                                                 БР.ЛК: ____________________   

                                                                                               Издавалац личне:_____________  

                                                                                                    

                                                                                                  

 

ПРИЛОГ 4 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА (породичне куће, станове и стамбене  зграде) 

 

1. Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са 

одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама 

(за породичне куће и станове ) 

Постојеће карактеристике спољне столарије* 
Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 50 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 40 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 30 

ПВЦ, алуминијум  10 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта 
Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  20 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  
15 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 
10 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 
0 

 

Постојећи начин грејања на 
Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  
20 

Електрична енергија 
15 

Дрво 
10 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 
0 

К фактор заузетости површине за станове 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из 

пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 
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Број бодова 

К<10  5 

10≤К<12,5 4,5 

12,5≤К<15  4 

15≤К<17,5  3,5 

17,5≤К<20 3 

20≤К≤22,5  2,5 

22,5≤К≤25 2 

К>25 
1 

 

К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15  5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20  4 

20≤К<22,5  3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5  2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 
1 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 
Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 

 

2. Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих 

делова термичког омотача према негрејаном простору, осим термичке изолације за таваницу и 

испод кровног покривача (за стамбене зграде и породичне куће) 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта  
Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  50 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  
40 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 
30 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 
10 

 

Постојеће карактеристике спољне столарије* 
Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 20 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 15 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 10 

ПВЦ, алуминијум  0 

 

Постојећи начин грејања на*:  
Број бодова 
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Угаљ/ лож уље,/мазут  
20 

Електрична енергија 
15 

Дрво 
10 

Природни гас/пелет/систем даљинског грејања 
0 

К фактор заузетости површине за станове 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из 

пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 
Број бодова 

К<10  5 

10≤К<12,5 4,5 

12,5≤К<15  4 

15≤К<17,5  3,5 

17,5≤К<20 3 

20≤К≤22,5  2,5 

22,5≤К≤25 2 

К>25 
1 

 

К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15  5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20  4 

20≤К<22,5  3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5  2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 
1 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 
Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 

* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања и постојеће карактеристике спољне столарије који се 

односи на већину станова 

 

3. Набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или 

замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим и замена постојеће или уградња 

нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора (за породичне куће и станове) 

 

Постојећи начин грејања на 
Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  
50 

Електрична енергија 
40 

Дрво 
20 
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Природни гас/пелет/даљинско грејање 
5 

 

Постојеће карактеристике спољне столарије 
Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум  20 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта 
Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  
10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 
15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 
20 

 

К фактор заузетости површине за станове  

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из 

пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 
Број бодова 

К<10  5 

10≤К<12,5 4,5 

12,5≤К<15  4 

15≤К<17,5  3,5 

17,5≤К<20 3 

20≤К≤22,5  2,5 

22,5≤К≤25 2 

К>25 
1 

 

К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15  5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20  4 

20≤К<22,5  3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5  2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 
1 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 
Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 
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Средства су коришћена у последње три године   0 

 

4. Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за 

стамбене зграде којима је одобрен захтев за прикључење на даљински систем грејања 

 

Постојећи начин грејања на* 
Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  
50 

Електрична енергија 
40 

Дрво 
20 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 
5 

 

Постојеће карактеристике спољне столарије* 
Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум  20 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта 
Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  
10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 
15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 
20 

 

К фактор заузетости површине за стамбене зграде 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из 

пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 
Број бодова 

К<10  5 

10≤К<12,5 4,5 

12,5≤К<15  4 

15≤К<17,5  3,5 

17,5≤К<20 3 

20≤К≤22,5  2,5 

22,5≤К≤25 2 

К>25 
1 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 
Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 

* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања и постојеће карактеристике спољне столарије који се 

односи на већину станова 
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5. Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора 

или комбиновани грејач) (за породичне куће) 

 

Постојећи начин грејања на 
Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  
50 

Електрична енергија 
40 

Дрво 
20 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 
5 

 

Постојеће карактеристике спољне столарије 
Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум  20 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта 
Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  
10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 
15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 
20 

 

К фактор заузетости површине за породичне куће 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из 

пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

К<15  5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20  4 

20≤К<22,5  3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5  2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 
1 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 
Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 

 

6. 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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Постојећи начин грејања на: 
Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  
50 

Електрична енергија 
40 

Дрво 
20 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 
5 

 

Постојеће карактеристике спољне столарије 
Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум  20 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта 
Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  
10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 
15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 
20 

 

К фактор заузетости површине за породичне куће 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из 

пореске пријаве) и броја корисника тог објекта. 

К<15  5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20  4 

20≤К<22,5  3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5  2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 
1 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 
Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 

 

Јавним позивом се одређује максимални број 

бодова по сваком од критеријума и број бодова по 

поткритеријумима, ако су поткритеријуми 

дефинисани у оквиру појединих критеријума. 

Укупан максимални број бодова по свим 

критеријумима и поткритеријумима примењеним на 

поједини Програм не може прећи 100. 

Уколико се за грејање користе два или више 

различитих енергената, број бодова се рачуна као 

аритметичка средина бодова за наведене енергенте. 

Приликом бодовања столарије на објекту на 

коме се налази више врста столарије бодоваће се 

прозори чија је укупна површина највећа. 

Уколико се два захтева оцене са истим бројем 

бодова, предност имају подносиоци пријава чији је 

фактор искоришћавања површине К мањи.   
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За стамбене заједнице потребно је да сваки 

стан попуни одговарајући образац који ће се сабрати 

за сваку стамбену зграду и наћи његова средња 

вредност. 

___________________ 
 

216. На основу члана 20. став 1. тачка 15. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон,47/18 и 

111/21), члана 57. Статута града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“ брoj 5/19) и члана 15. 

Правилникa о суфинансирању мере замене постојећег 

енергента у индивидуалним ложиштима и прелазак на 

биомасу у циљу смањења загађења ваздуха пореклом 

из индивидуалних извора на територији града Ваљева 

у 2022. години („Службени гласник града Ваљева“ 

број 8/2022) Градско веће града Ваљева  на седници 

одржаној дана 24.08.2022. године донело је  
 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА  

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У 

СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЗАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ 

ЕНЕРГЕНТА У ИНДИВИДУАЛНИМ 

ЛОЖИШТИМА И ПРЕЛАЗАК НА БИОМАСУ У 

ЦИЉУ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА 

ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА У 2022. 

ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком расписује се Јавни позив за 

учешће привредних субјеката у спровођењу мере 

замене постојећег енергента у индивидуалним 

ложиштима и прелазак на биомасу у циљу смањења 

загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора 

на територији Града Ваљева у 2022. години. 
 

Члан 2. 
 

Јавни позив за учешће привредних субјеката 

у спровођењу мере замене постојећег енергента у 

индивидуалним ложиштима и прелазак на биомасу у 

циљу смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних извора на територији Града Ваљева у 

2022. години спроводи Комисија за спровођење мере 

замене постојећег енергента у индивидуалним 

ложиштима и прелазак на биомасу у циљу смањења 

загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора 

на територији Града Ваљева у 2022. години, 

образована Решењем Градског већа града Ваљева, 

број 112- 690/2022-02 од 12.08.2022 године и 112-

697/2022-02 од 24.08.2022. године. 
 

Члан 3. 
 

На Јавном позиву могу учествовати привредни 

субјекти који врше испоруку котлова на биомасу 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. 
 

Члан 4. 
 

 Саставни део ове одлуке је Јавни позив за 

учешће привредних субјеката у спровођењу мере 

замене постојећег енергента у индивидуалним 

ложиштима и прелазак на биомасу у циљу смањења 

загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора 

на територији Града Ваљева у 2022. години. 

 

Члан 5. 
 

 Јавни позив за учешће привредних субјеката 

у спровођењу мере замене постојећег енергента у 

индивидуалним ложиштима и прелазак на биомасу у 

циљу смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних извора на територији Града Ваљева у 

2022. години биће објављен на огласној табли 

Градске управе града Ваљева и на званичној интернет 

страници града Ваљева www.valjevo.rs. 
 

Члан 6. 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ:112-710 /2022-02 
 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВАЉЕВА 

Лазар Гојковић, с.р. 

 

 

На основу Одлуке Градског већа о расписивању 

Јавног позива за учешће привредних субјеката у 

спровођењу мере замене постојећег енергента у 

индивидуалним ложиштима и прелазак на биомасу у 

циљу смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних извора на територији града Ваљева у 

2022. години број 112-710/2022-02 од 23.08.2022. 

године и Правилника о суфинансирању мерe замене 

постојећег енергента у индивидуалним ложиштима и 

прелазак на биомасу у циљу смањења загађења 

ваздуха пореклом из индивидуалних извора на 

територији града Ваљева у 2022. години енергетске 

санације стамбених објеката (“Службени гласник 

града Ваљева“ број 8/2022) Градско веће Града 

Ваљева  дана 24.08.2022. године расписује, 

 

Јавни позив 

за учешће привредних субјеката у спровођењу 

мере замене постојећег енергента у 
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индивидуалним ложиштима и прелазак на 

биомасу у циљу смањења загађења ваздуха 

пореклом из индивидуалних извора на територији 

Града Ваљева у 2022. години 

 

У оквиру спровођења мере замене постојећег 

енергента у индивидуалним ложиштима и преласка на 

биомасу у циљу смањења загађења ваздуха пореклом 

из индивидуалних извора на територији Града Ваљева 

у 2022. години, а у складу са чланом 15. Правилника о 

суфинансирању мере замене постојећег енергента у 

индивидуалним ложиштима и прелазак на биомасу у 

циљу смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних извора на територији Града Ваљева у 

2022. години, расписује се Јавни позив ради избора 

привредних субјеката који врше испоруку котлова на 

биомасу. Мера замене постојећег енергента у 

индивидуалним ложиштима и прелазак на биомасу, 

спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима 

који се баве испоруком котлова на биомасу, а крајњи 

корисници бесповратних средстава су домаћинства на 

територији града Ваљева. Домаћинства која остваре 

право на суфинансирање могу набавити добра 

искључиво од привредних субјеката изабраних путем 

овог јавног позива. 

 

Циљ спровођења мере замене постојећег 

енергента у индивидуалним ложиштима и прелазак на 

биомасу је смањење загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних извора на територији Града Ваљева. 

 

I ПРЕДМЕТ 

 

Предмет Јавног позива је спровођење следеће 

мере: 

 

- Набавка котлова на биомасу (дрвени 

пелет, брикет, сечка) за породичне куће. 

 

 Критеријум за привредне субјекта који 

морају да задовоље је да је минимални степен 

корисности котла (грејача простора) на биомасу 

(дрвни пелет, брикет, сечка) 85%. 

  

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ 

 

На јавном позиву могу учествовати привредни 

субјекти који врше испоруку котлова на биомасу  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. 

 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО 

ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ 

ПРИЈАВЕ 

 

Подносилац пријаве доставља следећу 

документацију: 

 

− Пријавни формулар (Прилог 1  у три 

примерка (оригинал и две копије)), 

− Потписани изјаву подносиоца пријаве 

(Прилог 2), 

− Потписани изјаву подносиоца пријаве 

(Прилог 3 - Образац 1 и Образац 2) и 

− Атесте за материјале и производе. 

 

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 позива.  

 

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 Града Ваљева 

www.valjevo.rs или лично у просторијама Градске 

управе града Ваљева и садржи: 

− Комплетан текст Јавног позива, 

− Прилог 1 - Пријавни образац, 

− Прилог 2 - Изјава подносиоца пријаве, 

− Прилог 3 (Образац 1 и Образац 2) – Изјава 

подносиоца пријаве, 

− Прилог 4 - Критеријуми за оцену Пријаве. 

 

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА 

 

Критеријуми за рангирање директних 

корисника (привредних субјеката) су: 
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1)  цене котлова на биомасу  и 

2)  рок важења цене котлова. 

У Прилогу 4 Јавног позива детаљно је 

дефинисан начин бодовања за избор привредних 

субјеката. 

Укупан максималан број бодова не може 

прећи 100 бодова, тако што ће се критеријум из тачке 

1) бодовати са максимално 60 бодова, а критеријум из 

тачке 2) ће се бодовати са максимално 40 бодова. 

 

VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

 

 Подносиоци пријаву за учешће на јавном 

позиву попуњавају на српском језику, ћириличним 

писмом. 

 

 Попуњени, оверени и одштампани Пријавни 

формулар (Прилог 1) у три примерка (један оригинал 

и две копије) и пратећа документација (потписана 

Изјава подносиоца пријаве (Прилог 2), потписана 

Изјава подносиоца пријаве (Прилог 3 - Образац 1 и 

Образац 2) и Атести за материјале и производе) 

достављају се у затвореној коверти са назнаком: 

 

„Пријава за јавни позив за учешће привредних 

субјеката у спровођењу мере замене постојећег 

енергента у индивидуалним ложиштима и 

прелазак на биомасу – НЕ ОТВАРАТИ“ 
 

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.  

 

 Комплетна конкурсна документација се 

доставља у затвореној коверти. 

 

 Пријава се предаје лично на Писарници 

Градске управе града Ваљева или препоручено 

поштом на адресу: 

 

Град Ваљево 

Градска управа града Ваљева / Комисија за 

спровођење  мере замене постојећег енергента у 

индивидуалним ложиштима и прелазак на 

биомасу    

Карађорђева 64 

14000 Ваљево 

 

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  09.09.2022. године. 

 За све додатне информације и обавештења у 

вези Јавног позива можете се обратити на контакт 

телефон 014/294- 790 или електронску адресу:  

е-mail: individualna.lozista@valjevo.org.rs. 

 

VII ОДБАЦИВАЊЕ ПРИЈАВЕ 

 

Непотпуна, неуредна и неблаговремена 

пријава биће одбачена решењем.  

 

VIII ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ 

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 

(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 мере замене постојећег енергента у 

индивидуалним ложиштима и прелазак на биомасу у 

циљу смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних извора у Граду Ваљеву у 2022. 

години. 

Комисија за спровођење мере замене 

постојећег енергента у индивидуалним ложиштима и 

прелазак на биомасу разматра пријаве и у складу са 

условима Јавног позива утврђује прелиминарну листу 

директних корисника (привредних субјеката). 

Прелиминарну листу директних корисника 

(привредних субјеката) Комисија објављује на 

огласној табли Градске управе града Ваљева и 

званичној интернет страници Града Ваљева. 

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 Јавног позива 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 (привредних субјеката) 

у спровођењу мере замене постојећег енергента у 

индивидуалним ложиштима и прелазак на биомасу и 

исте доставља Градском већу града Ваљева на 

усвајање. 

Градско веће града Ваљева доноси Одлуку о 

избору директних корисника (привредних субјеката) 

у спровођењу мере замене постојећег енергента у 

индивидуалним ложиштима и прелазак на биомасу.  
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Одлука Градског већа града Ваљева о избору 

директних корисника у спровођењу мере замене 

постојећег енергента у индивидуалним ложиштима и 

прелазак на биомасу објављује се на огласној табли 

Градске управе града Ваљева и званичној интернет 

страници Града Ваљева. 

 

X. ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

 

Град Ваљево ће са привредним субјектима 

који буду изабрани закључити Споразум о техничкој 

сарадњи у спровођењу мере замене постојећег 

енергента у индивидуалним ложиштима и преласка на 

биомасу. Предмет споразума ће бити обавезе обе 

стране у реализацији мере замене постојећег 

енергента у индивидуалним ложиштима и преласка на 

биомасу. 

Након потписивања Споразума о техничкој 

сарадњи са привредним субјектима, Град спроводи 

поступак одабира крајњих корисника мере замене 

постојећег енергента у индивидуалним ложиштима и 

прелазак на биомасу путем Јавног конкурса. Обавеза 

крајњих корисника је да приликом пријаве на Јавни 

конкурс за замену постојећег енергента у 

индивидуалним ложиштима и преласка на биомасу  

предмере/предрачуне узимају само од директних 

корисника (привредних субјеката) који су одабрани 

по овом Јавном позиву. 

Након избора појединачних пројеката 

грађана и утврђивања коначног броја корисника по 

привредном субјекту, потписују се тројни уговори 

између града Ваљева, директног корисника 

(привредног субјекта) и крајњег корисника 

(домаћинстава) о реализацији мере замене постојећег 

енергента у индивидуалним ложиштима и прелазак на 

биомасу. 

Град Ваљево ће вршити пренос средстава 

искључиво директним корисницима (привредним 

субјектима) 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 добра (котлови) 

испоручена 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 испоруке добра. 

Град Ваљево ће вршити пренос средстава 

изабраним привредним субјектима у складу са 

закљученим уговором.  

Контролу извршења уговорених обавеза 

извршиће надлежни органи Градске управе града 

Ваљева, у сарадњи са Комисијом. 

Привредни субјекти су дужни да Комисији за 

праћење реализације мере замене постојећег 

енергента у индивидуалним ложиштима и преласка на 

биомасу (у даљем тексту Комисија) у сваком моменту 

омогуће контролу реализације активности и увид у 

сву потребну документацију. 

Привредни субјекти достављају Градској 

управи града Ваљева захтев за исплату средстава за 

суфинансирање мере замене постојећег енергента у 

индивидуалним ложиштима и преласка на биомасу по 

основу испоручених добара. Уз захтев достављају 

фотокопију издатог рачуна за испоручена добра.   

 

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 (домаћинство) директном 

кориснику (привредном субјекту) исплати 

испоручена добра у износу умањеном за 

одобрена бесповратна средства; 

3. директни корисник (привредни субјект) 

достави захтев за исплату средстава; 

4. директни корисник (привредни субјект) 

достави потврду да је крајњем кориснику 

(домаћинство) предао све потребне атесте и 

сву пратећу документацију (гаранција). 

На основу захтева за исплату и записника 

Градска управа града Ваљева врши исплату из буџета 

града Ваљева.  

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВАЉЕВА 

ЛАЗАР ГОЈКОВИЋ,с.р. 
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         ПРИЛОГ 1 
 

 

Број пријаве 

(попуњава јединица локалне самоуправе) 

 

 

 

 

Спровођење мере замене постојећег енергента у индивидуалним ложиштима и преласка на биомасу у 

домаћинствима у 2022. години 

 

 

 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР 

 

 

Назив привредног субјекта 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЈАВА 

на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере замене постојећег енергента у 

индивидуалним ложиштима и преласка на биомасу 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  
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  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 
 

 

19. 

Према подацима из финансијског извештаја 

за 2021. годину привредни субјект је 

разврстан у: 

 

 микро 

 

 мало 

 

 средње 

 

 остало 

 

21. Опис делатности  

 

4. Критеријум „Рок важења цене котлова“, максимални број бодова који може добити подносилац пријаве је 40 

 

Назив мере          Рок важења цена 

  

  

 

5. Критеријум „Цене котлова на биомасу“, максимални број бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 

60 

 

Назив производа Цена производа 
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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 мере замене постојећег енергента у индивидуалним ложиштима и преласка на биомасу у 

домаћинствима на територији града Ваљева. 

 

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 

  
 

ПРИЛОГ 3 
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 Града Ваљева - Пријава за Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере 

замене постојећег енергента у индивидуалним ложиштима и преласка на биомасу у домаћинствима које се 

финансирају из буџета града Ваљева 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 градско 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 Града Ваљево - Пријава за Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере 

замене постојећег енергента у индивидуалним ложиштима и преласка на биомасу у домаћинствима које се 

финансирају из буџета града Ваљева 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) 

 

 

 

ПРИЛОГ 4 
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 Јавни позивом за учешће привредних субјеката у спровођењу мере замене постојећег енергента у 

индивидуалним ложиштима и преласка на биомасу стамбених објеката на територији града Ваљева. 
 

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 

 
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 доставио атесте за материјале 

и производе 
 

Ако је одговор „не“ – пријава се 

не разматра 
 

 

                                                 
1 Документa о чињеницама о којима се води службена евиденција су: Решење о упису у регистар надлежног органа 
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После завршене прве фазе све пријаве оцењене као уредне и у складу са Јавним позивом се оцењују на 

основу следећих критеријума: 
Рок важења цена          Број бодова 

До 30 дана 5 

31 – 45 дана 10 

46 – 60 дана 20 

61 – 75 дана 30 

Преко 75 дана 40 

 

-Критеријум „Рок важења цене котлова“, максимални број бодова који може добити подносилац пријаве је 40. 
 

2.Критеријум „Цене котлова на биомасу“, максимални број бодова који може добити подносилац пријаве је 60. 
 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена; Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка и  инсталација  котла на пелет капацитета 20 kW  

 

Укупан број бодова који може добити подносилац пријаве је 100. 

 

_________________ 
 

217. На основу члана 57. став 1. тачка 18. Статута 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр 

5/19) и члана 11. став 1. Правилникa о суфинансирању 

мере замене постојећег енергента у индивидуалним 

ложиштима и прелазак на биомасу у циљу смањења 

загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора 

на територији града Ваљева у 2022. години број 312-

362/2022-02 од 12.08.2022. год. Градско веће града 

Ваљева на седници одржаној 24.08.2022.године 

донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ДОПУНИ РЕШЕЊА  

 О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРЕ ЗАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ 

ЕНЕРГЕНТА У ИНДИВИДУАЛНИМ 

ЛОЖИШТИМА И ПРЕЛАЗАК НА БИОМАСУ У 

ЦИЉУ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА 

ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА У 

2022.ГОДИНИ  

 

I  У Решењу о образовању Комисијe за спровођење 

мере замене постојећег енергента у индивидуалним 

ложиштима и прелазак на биомасу у циљу смањења 

загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора 

на територији града Ваљева у 2022.години број 112-

690/2022-02 од 12.08.2022. године у тачки I после 

подтачке 15. додају се подтачке 16. и 17. које гласе: 

 

 „16. Катарина Јовић ,  

 17. Иван Мијаиловић,“ 

 

II Остали делови решења остају непромењени. 

 

III Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

IV Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 112-697/2022-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВАЉЕВО 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

218. На основу члана 57. Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр 5/19) и члана 

11. став 1. Правилника о суфинансирању мера 

енергетске санације станова и стамбених зграда, које 

се односе на унапређење термичког омотача, 

термотехничких инсталација и уградње соларних 



Страна 31    Службени гласник града  Ваљева  31. август   2022. године Број  9 

  

колектора за централну припрему потрошне топле 

воде по јавном позиву управе за подстицање и 

унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 број:312-

266/2022-01/5 oд 27.05.2022.године и члана 11.став 1. 

Правилника о суфинансирању енергетске санације 

породичних кућа и станова путем уградње соларних 

панела за производњу електричне енергије за 

сопствене потребе и унапређење термотехничког 

система путем уградње калориметара, циркулационих 

пумпи, термостатских вентила и делтитеља топлоте 

по основу јавног позива за суфинансирање програма 

енергетске санације стамбених зграда, породичних 

кућа и станова ЈП 1/22 број: 312-267/2022-01/5 од 

27.05.2022.године Градско веће града Ваљева на 

седници одржаној 24.08.2022.године донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ДОПУНИ РЕШЕЊA 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ 

 

I У Решењу о образовању Комисијe за реализацију 

мера енергетске санације број 112-562/2022-02 од 

27.05.2022. године у тачки I после подтачке 13. додају 

се подтачке 14. и 15. које гласе: 

 

 „14. Катарина Јовић,  

 15. Иван Мијаиловић“ 

 

II Остали делови решења остају непромењени. 

 

III Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

IV Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“ и на званичној интернет презентацији града 

Ваљева. 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 112-698/2022-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВАЉЕВО 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

219.На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022), Градоначелник града Ваљева дана 11.08.2022. 

године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022) мењају се следеће 

апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0902, 

програмска активност 0902-0001, функционална 

класификација 040, извор финансирања 13, позиција 

80, економска класификација 472–Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета умањује се за 

1.000.000,00 динара;  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 490, извор финансирања 13, позиција 

125, економска класификација 482–Порези, обавезне 

таксе, казне пенали и камате увећава се за 

1.000.000,00 динара; 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1143/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић   

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

220. На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022), Градоначелник града Ваљева дана 11.08.2022. 

године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022) мењају се следеће 

апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0902, 

програмска активност 0902-0001, функционална 

класификација 040, извор финансирања 13, позиција 

80, економска класификација 472–Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета умањује се за 100.000,00 

динара;  



Страна 32                                                           Службени гласник града  Ваљева              31.  август  2022. године    Број 9 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 130, извор финансирања 13, позиција 

110, економска класификација 422–Трошкови 

путовања увећава се за 100.000,00 динара; 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1144/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

221. На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022), Градоначелник града Ваљева дана 26.08.2022. 

године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022) мењају се следеће 

апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 130, извор финансирања 13, позиција 

118, економска класификација 511–Зграде и 

грађевински објекти умањује се за 300.000,00 динара;  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 490, извор финансирања 13, позиција 

125, економска класификација 482–Зграде и 

грађевински објекти увећава се за 300.000,00 динара;  

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1195/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије    

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

222.На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022), Градоначелник града Ваљева дана 26.08.2022. 

године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022) мењају се следеће 

апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 130, извор финансирања 01, позиција 

111, економска класификација 423–Услуге по уговору 

умањује се за 11.000,00 динара;  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, извор финансирања 01, позиција 

130, економска класификација 499–Текућа буџетска 

резерва  увећава се за 11.000,00 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1196/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
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223.На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022), Градоначелник града Ваљева дана 26.08.2022. 

године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022) мењају се следеће 

апропријације: 

раздео 4, програм 1501, пројекат 1501-7001 

Инклузивни бизнис инкубатор, функционална 

класификација 490, извор финансирања 06, позиција 

47, економска класификација 512 – Машине и опрема 

умањује се за 23.947,50 динара;  

раздео 4, програм 1501, пројекат 1501-7001 

Инклузивни бизнис инкубатор, функционална 

класификација 490, извор финансирања 06, позиција 

45, економска класификација 423 – Услуге по уговору 

увећава се за 23.947,50 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1197/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић   

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

224.На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022), Градоначелник града Ваљева дана 31.08.2022. 

године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022) мењају се следеће 

апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0902, 

програмска активност 0902-0019, функционална 

класификација 070, извор финансирања 01, позиција 

89, економска класификација 472–Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета умањује се за 

1.225.000,00 динара;  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 2003, 

програмска активност 2003-0001, функционална 

класификација 912, извор финансирања 01, позиција 

76, економска класификација 463–Трансфери осталим 

нивоима власти (421 – Стални трошкови) увећава се 

за 1.225.000,00 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1209/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

225.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 49. Статута града 

Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', број 

5/2019) и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2022. годину (''Службени гласник града Ваљева'', број 

30/2021, 5/2022), Градоначелник града Ваљева дана 

16.08.2022. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022), раздео 4 – Градска 

управа града Ваљева, програм 0602, програмска 

активност 0602-0009, функционална класификација 

160, економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од ''50.000'' 

Међуопштинском историјском архиву за ангажовање 
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једног радника на уговор о привременим и 

повременим пословима. 

 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 

оквиру: 

раздела 4, глава 6 – Међуопштински историјски архив 

Ваљево, програм 1201, програмска активност 1201-

0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, позиција 233, економска 

класификација 423–Услуге по уговору износ ''50.000'' 

динара. 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1162/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева    

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р 

 

226.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 49. Статута града 

Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', број 

5/2019) и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2022. годину (''Службени гласник града Ваљева'', број 

30/2021, 5/2022), Градоначелник града Ваљева дана 

22.08.2022. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022), раздео 4 – Градска 

управа града Ваљева, програм 0602, програмска 

активност 0602-0009, функционална класификација 

160, економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од ''250.000'' 

за Фудбалски клуб ''Раднички''.   

 

2. Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 

оквиру: 

раздела 4 – Градска управа града Ваљева, програм 

1301, програмска активност 1301-0001, функционална 

класификација 810, извор финансирања 01, позиција 

99, економска класификација 481 – Дотације 

невладиним организацијама износ ''250.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1170/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева    

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

227.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 49. Статута града 

Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', број 

5/2019) и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2022. годину (''Службени гласник града Ваљева'', број 

30/2021, 5/2022), Градоначелник града Ваљева дана 

26.08.2022. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022), раздео 4 – Градска 

управа града Ваљева, програм 0602, програмска 

активност 0602-0009, функционална класификација 

160, економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од 

''8.981.918,89'' за учешће града у реализацији пројекта 

Мој нови дом – Побољшање стамбене подршке и 

бољи услови живота у граду Ваљеву, на основу 

Уговора о донацији (број донације UNOPS-SHAI-

2022-Grant-010) закљученог са Канцеларијом 

Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), 

наш број уговора 40-1114/22-02.   

 

2. Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 

оквиру: 

раздела 4 – Градска управа града Ваљева, програм 

0902, отворити пројекат 0902-7001 Мој нови дом – 

Побољшање стамбене подршке и бољи услови живота 

у граду Ваљеву, функционална класификација 060, 

извор финансирања 01, позиција 91/1, економска 

класификација 421 – Стални трошкови износ 

''50.000,00'' динара, позиција 91/2, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору износ 

''2.560.000,00'', позиција 91/3, економска 

класификација 426 – Материјал износ ''483.000,00'' и 

позиција 91/4, економска класификација 511 – Зграде 

и грађевински објекти износ ''5.888.918,89''. 
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3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1194/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

228.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 23.08.2022. године 

Ваљево 

 

На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 49. Статута 

града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', 

број 5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2022. годину (''Службени гласник града Ваљева'', 

број 30/2021, 5/2022), Градоначелник града Ваљева 

издаје: 

 

Решење о прихватању и распоређивању трансферних 

средстава  

1. За износ средстава обезбеђених текућим 

наменским трансфером од Републике у корист нивоа 

градова, на основу Одлуке Кабинета министра за 

иновације и технолошки развој број 021-00-

00012/2022-1, од 19.07.2022. године, а која су пренета 

на рачун извршења буџета града Ваљева изводoм број 

228, од 19.08.2022. године, као Текући наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 

нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за ''2.580.000,00'' 

динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ''2.580.000,00'' 

динара на позицији економска класификација 733144 

- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07, у билансу прихода. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ ''2.580.000,00'' 

динара, а у оквиру раздела 4 - Градска управа града 

Ваљева, програм 1501, отворити пројекат 1501-7002 

''Регионални иновациони стартап центар Ваљево 

2022.'', функционална класификација 620, позицију 

47/1, економска класификација 423 – Услуге по 

уговору на износ ''2.580.000,00'' динара, извор 

финансирања 07.  

 

4. Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

реализацију пројекта ''Регионални иновациони 

стартап центар Ваљево 2022.''. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број:40-1179/2022-06 

Датум: 23.08.2022. године 

 

Припремио:  

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић       

   

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева     

Небојша Петронић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

229.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 23.08.2022. године 

Ваљево 

 

На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 49. Статута 

града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', 

број 5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2022. годину (''Службени гласник града Ваљева'', 

број 30/2021, 5/2022), Градоначелник града Ваљева 

издаје: 

 

Решење о прихватању и распоређивању трансферних 

средстава  

1. За износ средстава обезбеђених текућим 

наменским трансфером од Републике у корист нивоа 

градова, на основу Решења Министарства културе и 

информисања број 451-04-3250/2022-03, од 

25.07.2022. године, а која су пренета на рачун 

извршења буџета града Ваљева изводом број 224, од 

15.08.2022. године, као Текући наменски трансфери, 

у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, 

повећати укупан износ текућих прихода и укупан 

износ текућих расхода за ''250.000,00'' динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ''250.000,00'' 

динара на позицији економска класификација 733144 

- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07, у билансу прихода. 
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3. Увећати укупне расходе за износ ''250.000,00'' 

динара, а у оквиру раздела 4, глава 5 – Центар за 

културу Ваљево, програмска активност 1201-0002, 

функционална класификација 820, позицију 217, 

економску класификацију 423 –Услуге по уговору 

увећати за износ ''250.000,00'' динара, извор 

финансирања 07.  

 

4. Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

финансирање пројекта Пола века рецитовања 53. 

Смотра рецитатора Србије ''Песниче народа мог''. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број:40-1180/2022-06 

Датум: 23.08.2022. године 

 

Припремио:  

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић    

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева     

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

230.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 23.08.2022. године 

Ваљево 

 

На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 49. Статута 

града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', 

број 5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2022. годину (''Службени гласник града Ваљева'', 

број 30/2021, 5/2022), Градоначелник града Ваљева 

издаје: 

 

Решење о прихватању и распоређивању донаторских 

средстава  

 

1. За износ средстава обезбеђених Уговором о 

донаторству, а која су пренета на рачун Модерне 

галерије Ваљево изводом број 11, од 27.07.2022. 

године, повећати укупан износ текућих прихода и 

укупан износ текућих расхода за '’10.000,00'' динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ '’10.000,00'' 

динара на позицији економска класификација 744141 

- Текући добровољни трансфери од физичких и 

правних лица у корист нивоа градова, извор 

финансирања 08 у билансу прихода, средства из 

осталих извора финансирања буџетских корисника. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ '’10.000,00'' 

динара, раздео 4, глава 8 – Модерна галерија Ваљево, 

програм 13, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, позиција 257, 

економска класификација 422 – Трошкови путовања 

за износ '’10.000,00'' динара, извор финансирања 08, 

средства из осталих извора финансирања буџетских 

корисника. 

 

4. Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

реализацију велике изложбе у припреми ''Цртежи''. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број:40-1181/2022-06 

Датум: 23.08.2022. године 

 

Припремио:  

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић   

  

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева    

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

231.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 23.08.2022. године 

Ваљево 

 

На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 49. Статута 

града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', 

број 5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2022. годину (''Службени гласник града Ваљева'', 

број 30/2021, 5/2022), Градоначелник града Ваљева 

издаје: 

 

Решење о прихватању и распоређивању донаторских 

средстава  

 

1. За износ средстава обезбеђених Уговорима о 

донаторству, а која су пренета на рачун Центра за 

културу Ваљево изводом број 117, од 22.07.2022. 

године, изводом број 119, од 26.07.2022. године, 

изводом број 121, од 28.07.2022. године, изводом број 

125, од 03.08.2022. године, изводом број 126, од 

04.08.2022. године, изводом број 130, од 12.08.2022. 

године, повећати укупан износ текућих прихода и 

укупан износ текућих расхода за '’1.010.000,00'' 

динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ '’1.010.000,00'' 

динара на позицији економска класификација 744141 
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- Текући добровољни трансфери од физичких и 

правних лица  у корист нивоа градова, извор 

финансирања 08 у билансу прихода, средства из 

осталих извора финансирања буџетских корисника. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ '’1.010.000,00'' 

динара, раздео 4, глава 5 – Центар за културу Ваљево, 

програм 13, пројекат 1201-7001: Тешњарске вечери, 

функционална класификација 820, позиција 220, 

економска класификација 423-Услуге по уговору за 

износ '’1.010.000,00'' динара, извор финансирања 08, 

средства из осталих извора финансирања буџетских 

корисника. 

 

4. Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

реализацију манифестације 35. ''Тешњарске вечери''. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број:40-1182/2022-06 

Датум: 23.08.2022. године 

 

Припремио:  

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева     

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

 

 

 

_________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 

Број Назив акта Страна 

   

215. Одлука о расписивању Јавног позива за доделу бесповратних средстава 

домаћинствима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених 

зграда, породичних кућа и станова 

1 

216. Одлука о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у 

спровођењу мере замене постојећег енергента у индивидуалним ложиштима 

и прелазак на биомасу у циљу смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних извора на територији града Ваљева у 2022. години 

22 

217. Решење о допуни Решења о образовању Комисије за спровођење мере 

замене постојећег енергента у индивидуалним ложиштима и прелазак на 

биомасу у циљу смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних 

извора на територији града Ваљева у 2022.години  

30 

218. Решење о допуни решењa о образовању Комисије за реализацију мера 

енергетске санације 
30 

219. Одлука о промени апропријације број: 40-1143/2022-06 31 

220. Одлука о промени апропријације број: 40-1144/2022-06 31 

221. Одлука о промени апропријације број: 40-1195/2022-06 32 

222. Одлука о промени апропријације број: 40-1196/2022-06 32 

223. Одлука о промени апропријације број: 40-1197/2022-06 33 

224. Одлука о промени апропријације број: 40-1209/2022-06 33 

225. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1162/2022-06 33 

226. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1170/2022-06 34 

227. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1194/2022-06 34 

228. Решење о прихватању и распоређивању трансферних средстава број: 40-

1179/2022-06 
35 

229. Решење о прихватању и распоређивању трансферних средстава број :40-

1180/2022-06 
35 

230. Решење о прихватању и распоређивању донаторских средстава број :40-

1181/2022-06 
36 

231. Решење о прихватању и распоређивању донаторских средстава број :40-

1182/2022-06 
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Издавач: Скупштина града Ваљева 

За издавача: Младен Симовић, секретар Скупштине града Ваљева 

Редакција: Одељење за послове органа града: Јелица Пањковић Тешић, Весна Павловић, Бојана Гроздановић 

Компјутерска припрема: Бојана Гроздановић; Штампа: Зоран Јевтић, Милена Марковић 

Е-пошта: glasnik@valjevo.org.rs 

 

Претплата се уплаћује на жиро рачун: 

Приходи органа градова број: 840-742341843-24 са позивом на број по моделу 97 78 107 150604 


