На основу члана 75. став 1. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби
енергије („Службени гласник РС”, број 40/21 - у даљем тексту: Закон), поглавља V. став 4.
Уредбe o утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног
коришћења енергије у 2021. години, („Службени гласник РСˮ, бр. 9/21 и 32/21 – у даљем тексту
Уредба) и члана 30. став 1. Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава
Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије („Службени
гласник РС”, бр. 39/21 и 85/21 - у даљем тексту: Правилник)
Република Србија

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације породичних кућа
који спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине, ЈП 3/21 (у даљем
тексту: Јавни позив)
У оквиру реализације Уредбe, коју спроводи Министарство рударства и енергетике (у
даљем тексту: Министарство), у поглављу V. став 4. предвиђено да ће у току 2021. године бити
расписан јавни позив за јединице локалне самоуправе за финансирање пројеката енергетске
санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Такође, чланом 27. ст. 1. и 2.
Правилника прописано је да се средствима подстицаја финансирају програми енергетске
санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, које спроводе јединице локалне
самоуправе, као и да тај програм садржи мере енергетске ефикасности које ће бити обухваћене
појединачним пројектима енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова,
а у циљу унапређења њихове енергетске карактеристике, а чланом 30. Правилника утврђено је
да се средства подстицаја за финансирање програма из члана 27. Правилника, одобравају
путем јавног позива који објављује Министарство.
На основу изнетих одредби расписује се Јавни позив за доделу средстава за
финансирање програма енергетске санације породичних кућа, који ће чинити појединачни
пројекти енергетске санације породичних кућа (у даљем тексту: Програм), које спроводе
јединице локалне самоуправе као и градске општине (у даљем тексту: ЈЛС), а у циљу
остваривања уштеде енергије и њеног рационалног коришћењa, те смањење емисије гасова са
ефектом стаклене баште. У складу са чланом 35. став 1. Правилника финансирање Програма
одобрава се актом Министарства.

I. ПРЕДМЕТ
Предмет Јавног позива је финансирање Програма који обухвата следеће мере енергетске
ефикасности у складу са чланом 27. став 3. Правилника:
1) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне
енергије за сопствене потребе;
2) израда неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на
уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне
енергије који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на
дистрибутивни систем:
Укупно расположива средства подстицаја Министарства за реализацију Програма износе
50.000.000 динара.
Максимални износ средстава подстицаја који додељује Министарство за финансирање
Програма по ЈЛС износи до 100% планираних буџетских средстава ЈЛС за ову намену, а не
може бити већи од 5.000.000 динара по ЈЛС
Удео у финансирању појединачних пројеката енергетске санације породичних кућа, који
чине Програм, од стране грађана је минимално 50%, а субвенционисани део средстава
подстицаја до 50% покривају ЈЛС и Министарство.
II. ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право на подношење пријаве имају јединице локалне самоуправе (општине, градови и
град Београд), као и градске општине (у даљем тексту: Подносилац пријаве).
Појам пријаве означава документе из одељка IV. Јавног позива.
III. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Подносилац пријаве - oпштина или град на Јавни позив може конкурисати са једним
Програмом.
Градска општина на Јавни позив може конкурисати са једним Програмом.
Ако Подносилац пријаве достави више Програма од предвиђених, достављена пријава/е
неће бити разматрана/е.
Подносилац пријаве мора да има опредељена средства у буџету за суфинансирање мера
енергетске ефикасности из одељка I. Јавног позива.
Подносилац пријаве, обвезник система енергетског менаџмента у складу са Законом о
енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије, може конкурисати на Јавни позив
само уколико је именовао енергетског менаџера.(само за градове и општине, изузев градских
општина)
IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ
ПРИЈАВЕ
Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:
1) Пријавни образац (Прилог 1);
2) попуњени образац Програма (Прилог 2);

3) извод из буџета за текућу фискалну годину са опредељеним средствима за
суфинансирање мера енергетске ефикасности из одељка I. Јавног позива;
4) изјаву о начину финансирања Програма и наменском трошењу средстава, у складу с
прописима (Прилог 3).
Пријава се подноси у писаном облику уз обавезно достављање свих докумената у
електронском облику на компакт диску или USB меморијском стику.
Пријава се не враћа подносиоцу.
Пријаву потписује председник општине/градоначелник или од њега овлашћено лице, у
ком случају се подноси писмено пуномоћје.
V. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ
Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети са интернет страници
Министарства рударства и енергетике, линк:
https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi
и садржи:
 Комплетан текст Јавног позива,
 Прилог 1 - Пријавни образац,
 Прилог 2 - Образац Програма,
 Прилог 3 - Изјава о начину финансирања Програма,
 Прилог 4 - Критеријуми и начин бодовања за оцену пријаве.
VI. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР
Критеријуми за избор су:
1) спремност Програма за реализацију;
2) проценат учешћа у финансирању програма;
3) претходна искуства у спровођењу активности на унапређењу енергетске ефикасности
у стамбеном сектору.
4) развијеност јединице локалне самоуправе у складу са Уредбом о утврђивању
јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину
(„Службени гласник РС”, број 104/14);
Ако две или више пријаве имају исти број бодова, предност ће имати пријава која има
више бодова по критеријуму проценат учешћа у финансирању програма. Уколико и по том
критеријуму пријаве имају исти број бодова, предност ће имати пријава са већим процентом
буџета опредељеним за реализацију мера унапређења енергетске ефикасности.
VII. МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком –
„Пријава на Јавни позив за финансирање програма енергетске санације
породичних кућа, ЈП 3/21– НЕ ОТВАРАТИ“.
на адресу:
Министарство рударства и енергетике

Немањина 22 – 26
11000 Београд - Савски Венац
Пак Број 3306
На полеђини коверте навести пун назив и адресу Подносиоца пријаве.
Рок за доставу пријава на писарницу Министарства je најкасније до 1. октобра 2021.
године до 15.00 часова.
Благовременом се сматра пријава, која је примљена и оверена печатом пријема у
писарници Министарства (на наведеној адреси), најкасније до 15,00 часова последњег дана
рока, без обзира на начин приспећа.
Неблаговремене пријаве решењем ће бити одбачене.
За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу:
Е-mail: fondpaneli@mre.gov.rs
Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Министарства, линк:
https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi
VIII. НЕУРЕДНА ПРИЈАВА
Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који
документ из одељка IV. став 1. Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.
У случају да у пријави недостаје компакт диск или USB меморијски стик или на компакт
диску или USB меморијском стику недостаје било који документ из одељка IV. став 1. Јавног
позива, Министарство обавештава Подносиоца пријаве у ком ће року, који не може бити краћи
од три дана од пријема обавештења Министарства, доставити компакт диск или USB
меморијски стик са комплетним документима. Ако пријава буде допуњена у року из
обавештења Министарства, сматраће се да је од почетка била уредна, а у супротном ће
решењем бити одбачена.
IX. ОЦЕНА И ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
Оцена и избор Програма врши се у складу са Јавним позивом и Правилником.
Оцењивање и избор Програма врши Министарство на основу прегледа поднетих пријава.
Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују
и решењем ће бити одбијене.
У току поступка оцене и избора пројеката Министарство може да од Подносиоца пријаве,
према потреби, затражи додатну документацију и информације.
X. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА
Одлука о избору Програма биће објављена на интернет страници Министарства, линк:
https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi
XI. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА
Министарство ће закључити уговор о финансирању и реализацији Програма са
Подносиоцима пријава чији Програми буду изабрани, у складу са чланом 36. став 1. Правилника.
Подносиоци пријава из става 1. овог поглавља ће припремити прописе којим ће уредити

даљу расподелу средстава подстицаја за појединачне пројекте енергетске санације породичних
кућа.
Пропис из става 2. овог поглавља регулише начин имплементације Програма у сарадњи
са привредним субјектима који се баве уградњом соларних панела и пратеће инсталације за
производњу електричне енергије, а крајњи корисници средстава подстицаја су домаћинства.
Путем јавних позива ЈЛС бира привредне субјекте и појединачне пројекте енергетске санације,
породичних кућа, у складу са прописом из става 2. овог поглавља.
На пропис ЈЛС из става 2. овог поглавља, пре расписивања јавног позива из става 3. овог
поглавља, мора се прибавити сагласност Министарства.
Подносиоци пријава су дужни да Програм реализују у року од 12 месеци од дана
закључења уговора из става 1. овог поглавља.
На поступак доделе средстава по Јавном позиву примењују се одредбе чл. 27 – 37.
Правилника као и одредбе, Јавног позива.

