Ha ocuony Ognyrce Onrutuncror neha onrrrrrrHe Kra4ono o pacrfircuBarby Jannor
.r(oHKypca 3a roAeJry 6ecnonparur.rx cpeAcraBa xpajrrnu Kopr,rculrquMa 3a eHeprercKy
canaqujy [opoAr,rqHrax rcyha [r craHoBa roje ce orHoce Ha ynanpeferre repnafirrKor oMoraqa,

TepMorexH[rrKr.rx ulrcranaquja Ia yrpaArbe coJrapHrlrx KoJreKTopa 3a rIeHTpaJrHy npurrpeMy

norporrHe rorrJre BoAe Ha rcpnropraju oflrrrrrHe KraAoso 6p.31-2612022-II oA
23.09.2022.roAr{He, qJraHa 21. flpaeuJrHr.rKa o cy(fvnancupatuy Mepa eneprercKe canaqrje
ryha

pr craHoBa Ha

repr.rropnju ouurruue K;ra,{ono, uo JannoM rrosuBy Ynpane
rroAcrr{rlarre eHeprercKe eSuxaurocrz JII ll22 ("Cn.Jrucr olrrrrr{He
Kra4ono" 6poj 1212022), xoje ce oAHoce Ha yuaupelerre repMilqKor oMoraqa,
TepMorexur4rrKr,rx uucraraquja u yrpaarbe conapHlrx KoJreKTopa 3a qenTpanHy rrprnpeMy
rrorporrrHe rorrJre BoAe no januou rro3lrBy Ynpane 3a rroAcrr,rrlarbe Lr yuaupe$erre eHeprercKe
e$uxacnocru JII ll22 (,,Ctryx6enn irrrcr orrrrrrrrHe KraAouo " 6poj 1212022), orIIIruHa
Kra,(oso pacnracyje
flopoAr.rqHr.rx

sa (fuuaHc[par6e

rl

JABHI,I KOHKYPC
3A AOAEJIY EECIIOBPATIII4X CPEACTABA KPAJIbI,IM KOPI4CHIIIryIMA 3A
EHEPTETCKy CAHAIS4Jy, IOPOAI{qHI,rX KyhA rr CTAHOBA KOJE CE OAHOCE
HA YHAIIPEbEIf, E TEPMI,ITIKOI OMOTAIIA, TEPMOTEXHI,TTIKI{X I,IHCTANAISIJA
I,I yTPAABE COJTAPHT{X KOJIEKTOPA 3A IIEHTPAJTHy rrPI{rrPEMy ITOTPOIIIHE

TOIIJIE BOAE HA TBPr4TOPlrJlr OfrrrrTIrHE KIAAOBO3A2022. roAr,rrrv

I. IPEAMET I,I MAKCI4MAJIHA BI,ICI,IHA EECTIOBPATHI4X CPEACTABA 3A
CY(DTIHAHCIIPAISE
llpeauer cy(busancnparra o6yxnara creaehe MEPE eneprercxe e0uxaurocru

:

L) ranreHa crroJbHrrx [po3opa rr Bpara rr Apyrrrx rparrc[apeuTurrx eJreMeHara
TepMnrrnor oMorarra ca o4rorapajyhuru repMrrrrnrrM cnojcrnurra [peMa
HerpejanuM upocropujana,3A IOPOAIITIHE KyhE I4 CTAHOBE.
Ona uepa o6yxnara N nparehy orpeMy 3a rrpo3opelnpara, Kao trrro cy oKarHr{rle,
rrpo3opcKe .{acKg, poJrerue, Kanqrr Lr Ap, Kao r{ nparehe rpalenuncKe paAoBe Ha
AeMoHTaxu Lt npaBranuoj MoHTaxr{ uposopa/npara, Kao uro je .{eMoHTaxa

u oABo3 ua 4euouujy, [paBr.rnHa MoHTaxa rpo3opa,
o6pa4a oKo [po3opalnparu rr{rrc-KaproH rrJrorraMa, ureroBarbe, o6paAa vBLilJa u
Kperrerbe oKo rrpo3opalapata ca yuyrpanrrbe crpaHe 3u4a.
Yteo cpeaqrna uo.ucruuaia uguoc[ MarccuMarHo 50yo o.q npeaHocrr yrvnHe
rurnecrrlu*rie ca IIIIB-oNI no uoie.unnaqnoi upuiasu. a MarccuMaruo
140.000"00 annapa ca IUIB-orvr.
Heouxo4no je Aa 6yly rcryrbeHlr cneAehe xpzrcprEjynrreHeprercKe
eSnxacnocru:
1) Cnorua crorapnja ca cnegehr{M Mr.rHr4MaJrHr{M TexH}rqKuM KapaKTepracrr.rxaMa
(U-roe$rzquj enr rpena3a rourote) :
- U< 1,5 Wm2K 3a rrpo3ope u 6amoncra Bpara
- U < 1,6 W/ m2K 3a crroJrHa Bpara
crapux uposopa/epara

2) uocran;barbe u na6anxa vrarepujailil BL TepM[rrKy u:olaqujy

3rrAoBa,

noAoBa Ha rJry rr ocraJrrrx AeJroBa repMrrrrKor oMorarra [peMa Herpejanou
npocropy, ocrrM TepMrrrrrce usolaquje 3a raBaHr.rqy il rrcrroA KpoBHor
rroKpr{Barra sa IIOPOAUTIHE KyhE.
Yrynan r,r3r{oc cpe,{craBa nogcruqaja roja ce ao4enyjy 3a oBy Mepy, rpe.ucraBJba
MATbI,I I,I3HOC OA:

1.

507o oa npeauocrH vrcynne lrHsecTl,Iuuie ca

Auuapaca IInB-ou. ui

IIIB

oM" a MaKcilMaflHo 210.000

2. [3Hoca Koin ce no6[ia MHoxerbeM

noBDlr[He u3 aocraBJbeHe [podaKType.

ca ngsocon

oa 2.000 ar.rnapa ca lUlB-orvr.
je
HeouxoAno
aa 6yAe ucnyrbeH cJre.qehn rpurepujyM eHeprercxe e$uracHocrr{:
CnomnrE 3r{A Ha nopo4H.*rurvr ryhaua cleAehux KapaKTepracrrdra:
- Mr{HlrMrrJrra Ae6rsrana 3a repMr.rtrKy r,r3oflaqujy usuocu 10 cm, ocltM yKonr{Ko

HeMa rexu[qKr4x uoryhnocrv Aa ce [ocraBr.r ra Ae6muna usonaqzje. Boja
cloJbarrrrber oNrora.ra,/(hacaae tpe6a la 6yle ycxnafena ca rpaA[rqr4oHangoM

JroKzurHoM apxrareKrypoM, us6eranajyhra

rpeH.u japxnx

u

pe$nerryjyhux

Hea,4eKBaTHlIX KOnOpI4Ta;

3) nocranrarre rr na6anrca lrarepuja.rra 3a repMr{rrKy u3oraqujy rananrrrle rl
rrcnoA KpoBHor noxprrBatra 3A IIOPOAI,ITIHE KyhE.
Ona uepa uoNeo6yxuarulrv\ y cnyuajy M je ourrchen KpoBHfl noKpI,IBau H
xlrApo[3oJrarlrrou]r KpoBHr4 crrcreM, rpalenraucxe paAoBe Ha 3iIMeHIr
xlrApor.Bonaquje r{ Apyrr4x cnojena KpoBHor floKplrBaqa, Kao r4 nr{MapcKe paAoBe,
{IJIII He I,I paAOBe Ha 3aMeHH KoHcTpyKTuBHIztx eJIeMeHaTa KpOBa.

Yrynau

r.r3Hoc cpeAcraBa

nogcrnqaja xoja ce 4oaeryjy 3a oBy Mopy, rpeAcraBJba

Marbr{ LI3HOC OA:

ol

1.

507o

2.

150.000.00 aunapa ca IIIB-ou. u:
r.rgnoca rcoin ce no6nia ilrnoxerrevr nonpruuue

npeauocru yrcvnne unrecurquie ca

ca nsHocolr oa L.500 arurapa

IIIB olr. a uarclltraluo

rlr .[ocrasJbeHe upodarcrvDe.

ca rI.[[B-oM.

HeonxoAno je aa 6y4e ncnyrbeH

xpurepujyM eHeprercre e$uracHocrlr:
- Mr.rHlrMaJlrra Ae6rsuna 3a TepMr4qKy r43oIallrajy nanocz 10 cm.
cneAehr,r

u uHcraJrarluja rcornona na 6uonracy (gpnnrr rreJrer, 6puxer,
ceurca), rpejaua rpocropa, rrJrrr 3aMeHa nocrojeher rpejaua [pocropa (rcorao
u.rru neh) eQurcaurujuu, 3A IOPOAIIqHE KyhE I4 CTAHOBE.
Yaeo cpelcrsa uoacruuaia urHoc[ 5070 ol speuuocru vKynHe uHnecruuuie
ca finB-onr uo uoieannaquoi upuianu. a uarccuua.nno 110.000.00 aunapa ca
lnB-oM ga Ko:r,'rone Ha 6uonracv (ApBHrr rreJrer, 6purcer, ceurca)
HeonxoAuo je 4a 6yAe ucuymen cre4ehu xpureprajyrra eHeprercKe e$uracuocru:
- MrrHr.rMirJrHrr crerreH Kopr,rcHocrpr KorJIa (rpejaua upocropa) ua 6uorr,racy (apsHra
rreJrer, 6puxer, ceura) uzttocu 85o/o.
4) ua6anrca

5)

3aMeHa nocrojehe rrirrr yrpaArba HoBe rIeBHe Mpexe, rpejunx reJrapasnjaropau npareher npu6opa 3A fIOPOAIIIHE KyhE I4 CTAHOBE (sa
oBy Mepy ce Morxe Konrcypr{carr{ caMo :ajegno ca MepoM 3aMeHe nocrojeher
rpejaua [pocropa (apnnu rreJrer, 6puner, ceura) e$urcacnujuM rr3 craea 1.
Tarrna 4), onor oge.rra).
Yleo cpe.ucrna nolcr[uaia ngHocn 5070 o.u npe.uHocrr vrvnHe uHsecrfiquie
ca II,IIB-oM no noieauua.rHoi upuianu. a MarcuManuo L20.000"00-luHapa ca

IIIIB-onr.

6) na6anrca u yrpaArr,e rorrJrorHrrx flyMrrrr u [parehe uncra.rraquje rpejnor
cr{creMa (rpejau rpocropa nrur rcom6rrHoBaHrr rpejau) 3A fIOPOAI,ITIHE
KYhE.
Yneo clreAcrsa uoAcr[uaia ugHoc[ 50%o on npeArrocru vxvnHe rrHsecrrrurrie
ca fIl[B-oM no uoietuHaqnoi npuiasu. a MarccuN{a,'rHo 250.000,00 auHapa ca

IIIB-on
7) Ha6arrca u yrpaArbe coJrapHrrx KoJreKTopa y r{HcraJlarlujy ra rIeHTpaJrHy
flpmrpeMy norporrrHe rofiJre BoAe 3a rpejarre caHrrrapHe rrorporrHe ronJre
BoAe rr nparehe rrHcrarrarlnje rpejnor crrcreMa 3A IIOPOAIrIHE KyIiE.
Yrynan r{3noc cpeAcraBa uo4cruqaja xoja ce gogeryjy 3a oBy Mepy, rpeAcraBJba
uaBu rl3Hoc oA:

I

2.

14Q.000.00 aunapq ca IUIB-om" u;
usHoca xoitr ce no6gia N,rHoxerbeM 4onr.rq[ue ronap noAg y rtlrprMa.
Aocras+eHe npoda{rype,.,ca ugHoco*r oa 650.00 AuHapa ca IU[B_oM.

(

flouahrauc"raa

r.rg

nopo4nuue rcyhe a crauonz) He Mory Aa KoHKypr4qIy 3a Brrue oA jegne
l. raq. 5),yrcoluxo

Mepe eHeplercxe eQltxacHocra H3 oBor oAeJbKa, ocHM H 3a Mepy r43 craBa
ce KoHKypr{rue 3a Mepy r43 crana L rar{Ka 4), onor oAeJbKa,

3a rraepe r.r3 craBa 2. raqrca l) cpeacrsa ce uehe o4o6panarn sa ua6anxy r4 yrpaAlby
nojegnuavrux rpo3opa n apara.3a crana6eue o6jer<re ca Br4rue eraxa je11ror BJracHHKa,
cpeAcrBa ce Moly Kopl4crHrH 3a 3aMeHy cro,'rapraje na jeguoj vru cBLtM eraxaM4 c
THM Aa
3aMeHa cro,rapuje na caarcoj oA era)Ka uopa 6ura KoMnrrerHa.
B,racHuqlt noje4uHauul4x eraxa y crau6euona o6jexry noAHoce noje4nuauue npujane :a
3aMeHy cronapaje.

Cpe4crea ce uehe ogo6panaru:a Ha6aoxy yna3Hr,rx Bpara xoja nucy y gnper<rnoj
rpejaHrzrr,t npocropoM flopoAnr{He xyhe u,ru craHa.

Be3H ca

YrynHo rJlaHrpaHa cpeAcrBa xoje orurr4Ha saje4Ho ca cpeAcrBqMa ynpane 3a
rloAcrHllaFbe H yHanpelerre eHeprercxe eQurcacHocu4 AoAeJbyje flyreM oBor KoHKypca
H3Hoce 6.000.000,00 granapa.

3a cnaxy nojeguuauHy Mepy ro oBoM KoHKypcy onpeae^yje ce no l/7 ol,yKyrHor
lwtapa. Heucrcopuiuhenu eauaK cpercraBa KoA noje4uHavHgx Mepa
lpepacroAe-rsyje ce Ha rpeocrane Mepe ro rpr.rHur4uy cpa3MepHocrr4, npaBu ce jeguucrrena
I'r3Hoca 6'000.000,00

paHr JrHCra.

II KOPI,ICHTIIIKI CPEACTABA
KopncHu qu 6ecnouparHr.rx cpeAcraBa cy louahu HcrBa
BJracHHKa

r43y3eB

:

noce6nax AeJroBa crau6eso-nocnoBHot o6jenara rcoju He cnyxe

3a

CTAHOBABE;

2

BJIacHVKa cravl6eHux o6jercara rcojra

cy y nperxoAHe ABe roAHHe rrocJre AocraBJba6a

Peurerra o AoAenIz 6ecnoeparHl,Ix cpeAcraBa 3a crur{He aKTuBHocrH oAycrang
oA
cnpooof ersa aKrr,r BHocrr,r.

III YCJIOBII IIPUJABE HA KOHKYPC
flpano y'reruha Ha KoHKypcy wr"rajy J'II4rra ca npe6uraruureMy nopoAgr{H}rM rcyhaua
u
craHoBHMa xoju cy rpeAMer cy$r.ruar,rcuparba Mepa eHeprercKe e$nxaiuocruu
ucnywanajy

cleAehe ycJroBe:

l.

gaje no4uocr4nau nprajane:

l.

2.

BJIaCHHK JIeraJIHe rlopoAl{qHe rcyhe rarrn craHay oKBr4py Jrer-aJrHor
objerc.ra r<oju
cy yilvcaHld y KaTacTap HenoKpeTHOCrt4
2. aKo rroAHocn,rau npujane uuje BJracHHK, oHAa Aa noAHocunau npnjaae un,ta
npujan_y 6opanrca Ha aApech o6jercra :a rcoju noAHocH npujany,
n raaa je
norpe6uo ye npajary roAHerH fiucaHy carJracHocr rru"rrnu o6j*u.
aa je o6jeKar HacralbeH r.r y3 npujaey npunoxr4rrr xonrajy ,,o.rdA*.. n3Aaror
MeceqHor paqyHa 3a ereKrpl4t{uy eHeprrajy rAe ce BVrv
Aaje norpourma eneKrpgqHe
euepnaje y o6jexry MHHrzManHo 30 kwh.

Vrcolurco HMa BI4ue o4 je4uor

BJ'IacHr4Ka nopoAr4qHe

xyhe

AOCTAB HTI4 CAf JIACHOCT I4 OCTAJIIAX BJIACHI4KA NPI4 NI,IKOM UPrAJ ANE.

ulu

craHa, norpe6Ho je

IV HEIIPI4XBATJTbI'IBI4

TPO III KOBI4

He npuxrarajy ce rpotuKoBll paAoBa, Ha6asxa uareprajana pr olpeMa rcojn nacrauy
rlpe npBor o6nracrca Kouracaje 3a peanu3aqujy uepa eHeprercKe caHaqnje orrrrrr4He"
HenpuxeaubuBt4 rporuKoBrl

-

Tpounoeu rojra uehe 6wru SnaaHcr4paHn jaaHrarvt

KoHKypcoM r.r: 6yuera OnutruHe Kra4ooo cy:
Tpourxoeu rcojra cy y Be3r4 ca Ha6asxoM orrpeMe: rlapr,rHcxra
TpollrKoBH

I'

u

a1nr4lr4crparr4BH[r

2.

Tpouxoeu y

3.

ocr4rypalba KpeAr4ra r4 cn.
PeQyHaauaja rpotxKoBa:a eeh Ha6anrseuy onpeMy H H3BprrreHe ycJryre (rrahene

4.

ncnopyveue)
Ha6asxa onpeMe rcojy no4uocl4nau 3axreBa:a 6ecnonparHa cpeAcrBa caM rrpor43BoAu
vilv3a ycnyre xoje no4uocunarl 3axreBa caM n3BprrraBa

Be3LI ca o4o6paea6eM r.r cnpoeolerreM KpeAr.rrHor 3aAyxel6a: TporuKoBr,r
o4o6paaama KpeAI4Ta, rpoIxKoBI4 KaMara, TpotuKoBr,r KpeAr.rrHor 6wpoa, TporrrKoBpr

uru

Apyrra rporxKoBe xojra nracy y cKnaAy ca MepaMa eHeprercKe cauaqnje.

v OEABE3HA AOKyMEHTAII,rJA y3 tIpI,IJABy HA JABHII KOHKyPC
flpnjaea rcojy Ha janHLt KoHKypc iloAHoce 4onaahuucraa (:a nopoAr4lrHe xyhe

ra

craHoae) HapoqHro caApxn:

rornHcaH u ronyrbeH flprajaaur.r o6pa:aq :a cy$uuacnparbe Mepa eHeptercKe
e$uracuocrn (flpraror 1) ca nonyrbeHuM noAaquMa o MepH:a rcojy ce KoHKypr.{ue 14
o crarly rpalleaHHcnrzx($acaaHux) e,reueuara ra rpejHor cHcreMa o6jexra;
2

cporoxonuje

JrrHqHHx Kapara u.qn oLrHTaHe r'ruqHe Kapre 3a cea $usuurca lqr4qa cil
.iaci-rr:
rrt, l-.LlJuorJ n.'lpeco11 c till{r}uliir,,1 rcoja Nane Ha aApecr4 [opoAr4qHe rcyhe :a rcojy ce

troAHocH npnjaea. 3a ua,rorerHa nr.rqa rocraBlrrr4 soroxonrzje 3rpaBcrBeHr4x
KrbHx(xua;
J

$ororconn-iy paqyHa 3a yrpoueHy eneKrpuqHy eueprrzjy :a crau6esu o6jercar :a rcoju
KoHKypH[re 3a flocne/xH,H Meceu, paril .[oKa3a Aa ce )KHBH )r npr.rjan,reHona

ce

crall6euom o6jexry o

( muHnuanHa [orporuba

He uoare

6uru

MaFL,a

oA 30 kwh

ueceuHo);
4

5

6

7

8

I
r0

rperMep H npe.4paqyH/ nporfaKrypa {irpc.rrifiir ci: u rr.r lll{B-a):a orpeMy ca
vfpanFboM LBAara or npuBpenHof cy6jexra ca ,.r14cre EHpeKTHHX KOpITCHHKa
(npunpegHux cy6jexara) (flpu,ror 2) rcojy.ie o6.iann,ra OnurruHa,
uzjaaa o qnaHoBt4Ma louahuucrna (flpn,ror 5);
flornl4caHa Il:jaaa o catrlacHocru Aa opr-aH:a norpe6e rocl'yrrKa Moxe ri3Bptxurt4
yauq, npra6aBurt4 u olpalutu noAarKe o qxmeHuqaMa o rcojrzlra ce BoAr4 clyN6eua
eauleuuuja, a rco.ir.r cy HeonxoAHH y nocrynKy oAryrruBana.(flpu,ror 3)
li{l'llllei.}il3 (ii'-. li'lalt(r' i ,.)" iii-lt'1\ iJ. li.iallrlNA tlpti,,iritiO\r n1;X.jarC r,ii tliOr0XOnlrjarra it.rllt
()rtlll;li:il'111 l{r11X{ll}11\.1 .ilf', illillli }ii}il fi}hlil 1':io-lhi{O tlIla II4llie 0.1
.ie;lnOr BIitcti14l(il
c.tluIerri:i o0.]e xl'tr. {.)tiepe }tr} \ e ,(-ru.,l,v Lri.! .ialiot{o\1 (Ilpr.r,tol 6):
il{l'lll14CaHli Cal ll,iCliOC'f i}.rlilc}l14l.e llptl-tntioNt uprr.jaae ca
$oliltorrnionr r.t.tttr Ortut'aHg]i
lilcf{ll}il\1 iltltlliL}N{ Kept'i}\'l .\'lit}-:l14i{0 ll0llll(tCt'i.:tatt npltiatrc ril4je n:tacnuK crant6Clt0r
o6.jcxra. i,)BCpoti{} -\ ctijtl.,1-\ c;l }ati(}tia}:j (l i1;r,r,ril 7).
l,l t*r;I il J ,rll,lL:t;t Hr",ltr,i,i)r rJtr\r'll1 1.1,jttrt ce .l0xatr,jc ,{a
.ic ttO.tr,0crlrtilt.l lrpH.iane.
ll.'lalcttttii -itut l].tlte tt{)lti),'lrr{irc ti-r,ht' rr. nl c ti}}}li \ t)tiu,t.lp-y -tcritjtitor o6.icxrll.
iit:c,'iciit;c tl'i.tia.t1.l ilcilritt,r' ,, ', rtrl-i;r,r:,:,+,\ 1l(lpl-.ia ila ,iriiltu.iu\.

VI IIPEY3I4MAILE AOKYMEHTAUI{JE 3A JABHI,I KOHKYPC
KouxypcHa goxyrraeHrariuj a:a JasHil KoHKypc Molne ce rrpey3erH Ha HHrepHer

crpaHr4r.Ir4

Onurrase Kla4oro,

Ha npujaaHr,ruu onruruHe (uranrep 6p. 4 w
)

uJTU

cagpxu

Kon,InleraH rerccr JasHot KoHxypca,

2.

3.
4.
5.
6.
7"
8.

flpu,ror I - sa rpafane - flprajaenu o6pa.:aq n o6pasaq o crariy nopoA,rrHrdx
xyha u

CTAHOBA

llpra.ror 2 - nnqa rp,Bpe.qHilx cy6lexatarn::aofaua paAoBa ca rcoje
rpa\auu lupajy
je4norrasnolaua uog xojer uopajy
npu6ane npeApaqyH

la

yrpaArby.

ca ueHoM 3a orrpeMy a

flpu,ror 3 - Ilornucanauzjasao carracHocrt4
flpu,ror 4 - I{pnreprzjyura :a u:6op npo.iercara
flpra,lor 5 - IA:.jaea o LrraHoBHi\,ra .qoNrahHucrea

flpra,ror 6

-

Car,racHocr cyBnacHrarca o6-iercra
Br.racHr.rKa o6jexra

flplr,ror 7 - Cartacuocr

vtl

MECTO

14

pOK AOCTABJbAI5A rrpI4JABA

je 21 pa oA AaH a o6jaanunalra Ha
ilHrepHe'r cTpaH14ur,r https ://www.kladovo. orq.f s r.,r Ha cTpaHr,rrlr4
eHepreTcKa
eSnrcacuocr KraAoeo
u or,nacHoj
ra6 tu Onrurnue K,raAoao
KoHrcypc je oraopeu 3aKJbyt{Ho ca I4creKoM poKa 3a rroAHolre}be
npnjane, ug crasa 1.
oBof rrJraHa, oA AaHa o6jane Januor KoHKypca.
Porc sa n oAHorrrelbe npujaua rcpajmer Kopr.rcHr4xa

:eaHnuHo.i

flony*euu, rrornr4caH, H orrrrraMrr
opHrr'rHan n 4ne xonuje)
HA3HAKOM:

aruw npujasuu o6pa:aq y rpu npr.rMep*a (egan
n npareha AoKyMeHraqr.rja 4ocraarajy .. y uuiuopeHo; rcuu"pru ca

,'IIPI4JABA 3A JABHI,I KOHKyPC3a AoAerry GecnonparHrrx cpeAcrana mpajmum
KopIIcHIrIIuMa 3a eHeprercKy canaqujy, [opoA[rIHLIx myha rr craHoBa
(rcoje ce oggoce Ha
ynanpeferse repM[IrIKor oMorarra, TepMorexHurrrc[x r,rHcraJraul,rja
u yrpaarre coJrapgr.rx
KOJICKTOPA 3A IIEHTPAJIHY ,,P,'[PEMY
TOIJIC BOAE) - HE OTBAPATtrI;"
''OTPO,,HC

ca nyHoM arpecoM nor.trr4Jbaorla ua no,refuHr4 KoBepre.

flprajana ce npe4aje JII4.IHo Ha nacapHr4qu (ura,rrep 6p.
o[Ixrr4He KraAoeo, r4nr4 npenopylreHo nouroM Ha aApecy:

Rouucuja

3a

4) ouurrzncKe

yrpaBe

Onwmuaa Rnadoeo
peonwo4ujy uepa eHepzemcne caaa4uje
Rpana Aaexcandpa 6p, 35
19320 Rnadoeo

3a cse AoAarHe nHsopruaqraje u o6anerurerLa y segn Jaruor KoHKypca
Moxere ce
o6parzru Ha KoHraKr rene$ou 019/g0g-042 ;+3gl64gigvza^erre^rpoHcKy
aApecy: e-mail:
energetskaefi kasnostkladovo@ gmail.com
Csa nHralba

14 oAroBopH 6rahe o6jan,'reHr{ Ha r4HrepHer
crpaHurrr4 Onuraue KnaAoso.
E'raroepelteHou AocraBoM CMarpa ce npenopyqeHa no[rhJbK a
llpe/Iara norxrr4
uajrcacuuje Ao HcreKa nocneArter la*a yrapleuor poKa 3a npegajy
KoHKypcHe
AoKyMeHrarlnje (neuar nourre), 6ea o6:r.rpa Ha AaryM ,prcn.hu.
flpnjaae rocJlare na 6u,ro xojra 4pyna Har{r4H Hehe 6raru y3ere y pa3Marparbe.
He6naroopeMeHe r.r HenornyHenpuj areceHehepasuarparu.

llpujaaa ca AoKyMeHraqnjorr,r qraja calpNuna auje y cKnaAy ca JasHrar4 no3r.rBoM ce He
14 peuerbeM he6nru oA6aqeua.

orlerbyje

VIII KPPITEPI,IJYMI,I 3A I43EOP TIPOJEKATA
Kpureprajyruu :a u:6op npojercara cy c,re4ehu:

l.
2.
3.
4.
5.

nocrojehe crarbe y norneAy repMr..rqxe u:o,rarruje o6.jercra;

nocrojehu HaqilH rpe.jama;
nocrojeheKapaKTepr.lcrnKecnor'bHecro,rapaje;
K rpaxrop 3ay3erocrH noBprru.rHe;
xopuruheme cy6eeuuuja 3a eHeprercxv caHauujy (cpe,lcrea onurrnHe/peny6,rarce)
f{era,'sHlt HaqHH 6orosarba flpeMa

HaBeAeHr4M xpnreprzjyuun,ta

je gar y flpu,rory 4.

IX OIIEIbI{BAILE. YTBPTiI4BAILE II,ICTE I'I I43EOP AOMAhI4HCTABA

u

oue*,uearbe

paHrHpaFbe npojercara AonahHHcrasa Bprxn ce y cKnaAy ca
vfir Jaanor KoHKypca"
flpn,rurou 6o4oearsa cro,rapuje ua o6jerry Ha KoMe ce HaJ,ra3H Bntue Bpcra cro,raprzje

[paeu,rHuxoM

14

npr4MeHoM Kpr4repujynaa x3 oreJ,bKa

6oAosahe ce rpo3opu uujaje yKynHa noBprxuHa uajeeha.
Yxo,rtlxo ce :a rpejame Kopr4cre lBa vilL1 Burxe pa3nuqurr4x eHepr-eHara, 6poj 6o4oea
ce paqyHa Kao apr4TMerr.lLrKa cpeAr.{Ha OoAoea 3a HaBeAeHe eHepteHTe.

VKo"quxo

ce ABe nplrjaee olreHe ca

HcrHM 6poiev 6o4oaa" npeAHocr

nolHocHouH npnjaea urajn je $ar<rop ucxopuruher-ba noBpruHue uarsu(noBptxHHa y ;u',unaajy
r<po:
6poj u,ranoaa aotrahnucrsa).
Yxo,ruxo ce roKoM rpajarsa JaeHor [o3r4Ba He ttpuMr4 .qoBor.baH 6poj naNehlrx npnjaaa
3a HeKv on Mepa npegarafeur.rx JasHLrN,t no3uBo\l, Kourucu.ia he noseharn 6poj KopgcHrrKa
cpeacraBa 3a rlpyry Mepy 3aBr.rcHo oa 6poja rpHCrHr"tHx npujaea,
Yxo;*rxo ce He yrpoue [naH,paHa cpercrBa 3a HeKy or Mepa, cpeACTBa he ce
,lOrenurH c,reAeheu KopHCHHK)', rcOjU ucnyruaBa ycr'roBe, rlpeMa Jfi4crll KOpr4CHHKa.
Kon'rucuja 3a pean,3aurajy uepa eHeprercKe cauaqnjeonruruHe (y AaJbeM TeKCTy:

Kouucu.ia) pa3Marpa npnjaee
c'

n

>, cKnaAy ca ycnoBnM a

A.3 oAeJbKa

III u vrsphy_ie

MT1

edaracsocrn us jaano.r KoHKypca Ha ocHoBy 6040naBa npeMa rprzrepujynauMa r43 oAeJbKa

VIII

JasHor KoHKypca.

Ihzcry I'13 craBa 7. oeor oreJbKa Konucnja o6jaeisyje Ha or,racuoj ra6nu Onruruue u
reauuuuoj HHrepHer crpaHHrlu Onurnue.
rloAuooroura npnjaea uvrajy rpaBo yBura y noAHere nprajase a ilpr,j,roxeHy
AoKyMeHrauujy no yrapluaarsy rucre H3 craBa 7. oeor oAeJbKa y poKy oA rpH AaHa or raHa
o6jauuraama .llr.rcre ), cKJtaA), ca craBoM 7. oeor ore,,r,Ka.
Ha ,rucry [I3 craBa 7. osor one:bKa noAHocr{ouu npnjasa nrraajy [paBo fipuroBopa
Kouncujn y poK,v or ocaM ,raHa oA AaHa FbeHor o6.jae,,rrznarua" flpurosop ce ilorHo cv Ha
[r4capHHuil OnIIjTHHe.

Kouucu.ia .ie 4yxtHa ra pa3Morpr4 nolHere [puroBope Ha xr4cry L]3 craBa 7. osor
Kao n Aa,qoHece ornyKy o npHr-oBopy, xoja Hropa 6arn o6pas,roNeua, y poxy o4
l5
naHa or raHa lberoBof npr.rjerlra r.{ Ha ocHoBy AOHerux oAnyKa AoHece peBnAr4paHy
o"qe,''bKa

Ilpenfi

]\,r

H

HapHy

n

HcTy.

Ha ocHoey nncre r43 craBa 7. osor oAeJbKa Konaracrzja BpttrH repeHcxu o6urasaK paAr.r
yBhra y crame crau6eHnx o6jercara ca re Jrucre 3aKJbyr.rHo ca peAHlrM 6pojeu roAHocr{oua
nprajane 4o rojer cy o6es6eleHa yKyrrHa cpeAcrBa :a cy6reuqr4oHr{ca}be.

je

a

noAHoc4rau nolEjare Aao HehcrtaHrzre noAa'rxe ), npujasu KoN,rzcuja ra
e,'IHMHH 4rxe H3 peBHnHpaHe
MhHapHe ITUCT9 V
ecTo rbeta cnDo
TepeHcK14
YTBPAHna Aa

fcn

H

Ilprlurou repeHcKor o6IEracra ys o6aeegHo npficycrBo noAHocr.roqa 3axreBa
t<ouucuja caqvlEbaua 3a[TIoHLIK y p.Ba rrpr,rMepKa, npu qeMy je4an ocraje rroAHoc]roqy
npujare, a jegaru 3a,qpxaBa Kourcnja.
y 3ankrcHr.rKy Kouracuja uornplyje Aa trr4 cy Mepe HaBeAeHe y rpeAMepy ut
rpeAparlyHy tcoju je rpalanuu [oAHeo rrprrJrr,rKoM upzjare ua janna KoHKypc flprrxBarJbr,rBe.
Ha ocnony 3a[I{cHI4Ka I{3 craBa 9. onor o.4eJbKa xonrzcuja cas[rmaBa rrpeAJror KoHarrHe
nr.rcre Kpaj r6r,rx KoprrcHrrKa
Jlucry rI3 craBa 10. onor oAeJBKa Kouncraja

o6jaeryje na omauroj ra6tu Onnrrzne u
snanuuuoj r.rHTepHer crpaHrrqfi Onurrune.
Ha macry I{3 craBa 10. onor oAeJbKa rroAHocr{oqtt npujana r<og xojrx je rsnpuren
repeHcKr,r o6rala:ar, uruajy rpaBo rrpr4roBopa Korurzcuju y poKy oA ocaM AaHa oA AaHa
o6janmunarba rlpe.qnora KoHaqHe Jrr.rcre xpajmrax Kopr.rcHlrxa. flpurorop ce rroAHocv Ha
nIICapHLIIIUOmIITUHe.

15

Kouucuja je AyNua Aa oAnfrlr ro rprzroBoprrMa !t3 craBa 10. onor oAeJbKa y poKy oA
lalla oA AaHa npujeua [puroBopa r4 HaKoH o.uJrfrr,rBarba [o cBrlM rrp]rroBopr,rMa catrrlrH]r

KoHaqHy Jrr{cry xpajmrax Kopr,rcHlrKa.

Oururraucxo eehe orrrrrvue Kua.{oso Aouocr.r Oanyry o AoAeJrr,r 6ecnonparuux
cpeAcraBa r<pajrruu KopI,IcHI,IUHMa 3a cupono$eBe Mepa eHeprercKe cauaqnje, Ha ocHoBy
qera ce saxmyryjy yroBopr.r.

X HAIII,IH PEAJII,I3AUIIJE AOAE JbEHIIX

C

PEACTABA

OuuruaHa he npruuru rpeHoc cpeAcraBa racKJbfrr.rBo flpr.rBpeAnr.rur cy6jexruMa zrnolaurua paAoBa, a ne Aouahr.rHorBr{Ma, HaKoH uno rpalaurau }r3Bpru[yrrJrary zsnolauy
paAoBa r,r ro rlenoKyuuy cnojy o6anesyu HaKoH 3aBprrrerxa peanueaqnje Mepe.
Ycnoe Aa ce npeHecy cpeAcrBa z:nofauy paAoBa je nompga Kouacraje Aa cy paAoBr{
LI3Be.{€HI4 r<aro je npe4nrafeno [peAMepoM r4 rrpe.(paqynoM roju je rpalanraH [peAao KaAa ce
uprajanuo 3a Mepy Kao I,I y cKJraAy ca 3anr{cHr{r<ou Kouraczje npznaroM rrpBor r.r3Jracxa.
fpalanun Mopa I.{MarIl yperHy AoK}MeHrarlujy (pauyne rr arecre) noje he Aocranzru

na4rexnoj xouucuju.
OururzHa he npurvrra npenoc cpeAcraBa zsa6pauulr usnofa.rzua pa,4oBa y cKnaAy ca
3aKJB)^reHLIM yroBoporrr. fpalanuuhe calr cHoclrrr{ TporrrKoBe LBBeAeHrzrx paAoBa rcojra 6yly
eehla o4 I,I3Hoca cy6neHqraje HaBeAeHe y oAeJrKy I (naaxczuaJrHor lr3uoca 6ecuonparnrax
cpeAcraBa onrrrrr.rue no uoj e4uHawroj upuj ann).
Kou:rpony lr3Bprr]er6a yroBopeHr,rx o6anesa usnpruuhe HaAJrexHr.r opraHr{ xojn cy
3aAyxeHI{ sa yp6aHusaM oIHocHo 3arrJTLITy xr4BorHe cpeA}rHe, y capaArLr,r ca Korvrzcvjou.
Yxolnrco rpafanunuuje cpe4crBa HaMeHcKr.r yrpouuo) vrrrv pa,{oBu Hr.rcy r.r3BeAeHr.r y
cxnaAy ca npeAMepoM r rpeApatryHou xojn je rpalauuH rroAHeo rpvnrrKoM npujane,
onrrrrraHa nehe lmrarr{Trr cpe.(crBa AoreJbena jannuu KoHKypcoM.
Yxonrzxo rrs HeKor pa3nora rpalauuu He Moxe ga peurusyje na6anry o4 o4a6paHor
u:nofaua paAoBa, I{Ma rlpaBo Aa [3Bprrrr Ha6anry oA Apyror ca Jrvcre v Aa o roMe, npe
pea-rrusaquje ua6anxe, o6asectz Kouucujy kr AocraBprjoj uony npo$arcrypy/upe4pauyn, c
Tr{M Aa ra3Hoc He Moxe 6rarra seh[ o4 o4o6peuor.
Ha ocuony 3axreBa 3a I{crlJrary Lr 3aTil4cnprxa Korvrucwle, O4ereme sa lprnancuje,
6yger I{Tpe3op Onruruucre ylpaBe Oururune Kna,{ono Bpruu ucrrJrary wz 6yueta.
Bpoj: 3I-26-112022-lI
fiana: 23 .09.2022. roAlrHe
KnAAOBO
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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 ПОРОДИЧНЕКУЋЕИ
СТАНОВЕУОПШТИНИ КЛАДОВО
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
1)

2)
3)
4)
5)*
6)
7)

заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког
омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама,
ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.
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.
постављање и набавка материјала за термичку изолацију таванице и испод
кровног покривача ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ
набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa
простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим,
ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.
замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и
пратећег прибора ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ
набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система
(грејач простора или комбиновани грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.
набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему
потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће
инсталације грејног система ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ

*За меру из тачке5) се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ)
ефикаснијим из става 1. тачка 4), овог одељка

3. ТРЕНУТНО СТАЊЕ ВАШЕ КУЋЕ/СТАНА
Површина куће/стана у
квадратним метрима из Решења
о порезу на имовину
Број корисника који станује у
објекту
Број спратова у објекту

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ
Напомена: Испредприложенедокументацијеуписати Х

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;
фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица са јасно видљивом адресом
становања која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетнa лица доставити
фотокопије здравствених књижица;
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 ( минимална потрошња не
може бити мања од 30 kWh месечно);
предмер и предрачун/ профактура (вредност са и без ПДВ-а) за опрему са уградњом издата од
привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) (Прилог 2) коју је објавила
Општина;
изјава о члановима домаћинства (Прилог 5);
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)
потписана сагласност осталих власника приликом пријаве са фотокопијама или очитаним њиховим
личним картама уколико има више од једног власника стамбеног објекта, оверено у складу са законом
(Прилог 6);
потписана сагласност власника приликом пријаве са фотокопијом или очитаном његовом личном
картом уколико подносилац пријаве није власник стамбеног објекта, оверено у складу са законом
(Прилог 7).
Извод из листа непокретности којим се доказује да је подносилац пријаве, власник легалне породичне
куће или стана у оквиру легалног објекта.
Последње издато решење о утврђивању пореза на имовину.

Обавезно заокружити одговор
Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта (односи се на меру 1,2,3,4,5 и
6):(за породичне куће и станове )
Постојеће карактеристике спољне столарије
1. Дрвени, једноструки са једним стаклом
2. Дрвени, двоструки са размакнутим крилима
3. Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом
4. ПВЦ, алуминијум
Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта
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 на
1.
2.
3.
4.

Угаљ/ лож уље,/мазут
Електрична енергија
Дрво
Природни гас/пелет/даљинско грејање

* потребно је да заокружите одговор

Потрошна вода за домаћинство се греје на: (само за меру7 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:

2. ДВОСТРУКИдрвени прозори
Примери:

3. Дрвени једноструки прозори саДУПЛИМ (ВАКУУМ) СТАКЛОМ
Примери:

4. ПВЦ или алуминијумски прозор
Пример:

* потребно је да заокружите одговор

Напомена:
Неопходно је попунити – заокружити све тражене податке у Пријавном формулару,за меру за коју се подноси
пријава и приложити сву обавезну документацију из Одељка V Јавног конкурса. Непотпуна и неисправна
пријава биће одбијена.
Оцењивање и рангирање пројеката врши се у складу са правилником којим се уређује расподела средстава
општине Кладово 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 Општине Кладово

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.
ЗА СВАКУ ОД МЕРА ДАТИ ЛИСТУ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА СА ИМЕНОМ,
СЕДИШТЕМ И КОНТАКТ ТЕЛЕФОНОМ

1)

2)
3)
4)
5)*
6)
7)

заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког
омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама,
ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.
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.
постављање и набавка материјала за термичку изолацију таванице и испод
кровног покривача ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ
набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa
простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим,
ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.
замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и
пратећег прибора ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ
набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система
(грејач простора или комбиновани грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.
набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему
потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће
инсталације грејног система ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ
I

На Коначној листи привредних субјеката за меру 1 - эамена спољних проэора и врата и
других транспарентних елемената термичхог омотача са одговарајућим термичким
својствима према негрејаним простријама за станове и кyћe. (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) налазе се следећи привредни субјекти:

Р.бр.

1.

Назив привредног
субјекта
Иван Шћопуловић ПР,
Постављање
електричних
инсталација ИЦМ
ЕЛЕКТРО Грабовица,
матични број:
63578339,

Адреса

ул. Хајдук Вељка
бр. 63
19327 Грабовица

Мејл и телефон

scopulovicivan@gmail.com
062/1111123

ПИБ: 108618497

На Коначној листи привредних субјеката за меру 2 – постављање и набавка материјала
за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према
негрејаном простору за породичне куће, осим термичке изолације за таваницу и испод
кровног покривача за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ, налазе се следећи привредни субјекти:
Р.Бр. Назив привредног
субјекта
1.

Иван Шћопуловић ПР,
Постављање
електричних
инсталација ИЦМ
ЕЛЕКТРО Грабовица,
матични број:
63578339,

Адреса

ул. Хајдук Вељка
бр. 63
19327 Грабовица

Мејл и телефон

scopulovicivan@gmail.com
062/1111123

ПИБ: 108618497

На Коначној листи привредних субјеката за меру 3 – постављање и набавка материјала
за термичку изолацију таванице и испод кровног покривача ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ
налазе се следећи привредни субјекти:
Р.Бр. Назив привредног
субјекта

Адреса

Мејл и телефон

1. Иван Шћопуловић ПР,
Постављање
електричних
инсталација ИЦМ
ЕЛЕКТРО Грабовица,
матични број:
63578339,
ПИБ: 108618497

ул. Хајдук Вељка
бр. 63
19327 Грабовица

scopulovicivan@gmail.com
062/1111123

На Коначној листи привредних субјеката за меру 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, налазе се
следећи привредни субјекти:

Р.Бр. Назив привредног
субјекта
1.

Иван Шћопуловић ПР,
Постављање
електричних
инсталација ИЦМ
ЕЛЕКТРО Грабовица,
матични број:
63578339,

Адреса

Мејл и телефон

ул. Хајдук Вељка
бр. 63
19327 Грабовица

scopulovicivan@gmail.com

Раде Никић ПР,
Трговинска радња за
продају, поправку и
уградњу опреме и
прибора за
електроинсталације,
грејање и
климатизацију
ЕЛЕКТРОЛУКС
Кладово,
матични број:
62661445
ПИБ: 107322793

ул. Краља Александра
бр. 71
19320 Кладово

r.i.b92@hotmail.com

Горан Ивовић ПР,
СТР
ТЕРМОТЕХНА
матични број:
62502479
ПИБ: 107106067

ул. 22. Септембра
бр. 108
19320 Кладово

termotehna.kl@yahoo.com

062/1111123

ПИБ: 108618497

2.

3.

062/406156

063/1115828

На Коначној листи привредних субјеката за меру 5 - замена пocтojeћe или уградња нове
цевне мреже, грејних тела-радијатора и пpaтeћег 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 одељка). налаэе се
следећи привредни субјекти:

Р.Бр. Назив привредног
субјекта
1.

Иван Шћопуловић ПР,
Постављање
електричних
инсталација ИЦМ
ЕЛЕКТРО Грабовица,
матични број:
63578339,

Адреса

ул. Хајдук Вељка
бр.63
19327 Грабовица

Мејл и телефон

scopulovicivan@gmail.com
062/1111123

ПИБ: 108618497

2.

3.

Раде Никић ПР,
Трговинска радња за
продају, поправку и
уградњу опреме и
прибора за
електроинсталације,
грејање и
климатизацију
ЕЛЕКТРОЛУКС
Кладово,
матични број:
62661445
ПИБ: 107322793

ул. Краља Александра
бр. 71
19320 Кладово

r.i.b92@hotmail.com

Горан Ивовић ПР,
СТР
ТЕРМОТЕХНА
матични број:
62502479
ПИБ: 107106067

ул. 22. Септембра
бр. 108
19320 Кладово

termotehna.kl@yahoo.com

062/406156

063/1115828

На Коначној листи привредних субјеката эа меру 6 - набавка и уградња топлотних
пумпи и пpaтeћe инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за
ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ, налазе се следећи привредни cyбјeкти:

Р.Бр. Назив привредног
субјекта
1.

Иван Шћопуловић ПР,
Постављање
електричних
инсталација ИЦМ
ЕЛЕКТРО Грабовица,
матични број:
63578339,

Адреса

Мејл и телефон

ул. Хајдук Вељка
бр.
63
19327 Грабовица

scopulovicivan@gmail.com

Раде Никић ПР,
Трговинска радња за
продају, поправку и
уградњу опреме и
прибора за
електроинсталације,
грејање и
климатизацију
ЕЛЕКТРОЛУКС
Кладово, матични
број: 62661445
ПИБ: 107322793

ул. Краља Александра
бр. 71
19320 Кладово

r.i.b92@hotmail.com

Горан Ивовић ПР,
СТР
ТЕРМОТЕХНА
матични број:
62502479
ПИБ: 107106067

ул. 22. Септембра
бр. 108
19320 Кладово

termotehna.kl@yahoo.com

062/1111123

ПИБ: 108618497

2.

3.

062/406156

063/1115828

На Коначној листи привредних субјеката за меру 7 - набавка и уградња соларних
колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање
санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне кyћe,
налазе се следећи привредни субјекти:
Р.Бр. Назив привредног
субјекта
1.

Иван Шћопуловић ПР,
Постављање
електричних инсталација
ИЦМ ЕЛЕКТРО
Грабовица, матични
број: 63578339,

Адреса

Мејл и телефон

ул. Хајдук Вељка
бр. 63
19327 Грабовица

scopulovicivan@gmail.com

ул. 22. Септембра
бр. 108
19320 Кладово

termotehna.kl@yahoo.com

062/1111123

ПИБ: 108618497

2.

Горан Ивовић ПР,
СТР
ТЕРМОТЕХНА
матични број:
62502479
ПИБ: 107106067

063/1115828

ПРИЛОГ 3

ИЗЈАВУ

Ја

______________________________
из
адреса
________________________________
БР.ЛК __________________ дајем

______________________________
ЈМБГ__________________________,

сагласност општини да у моје име а за потребе Јавног позива 1П/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)
1. Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената
термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним
просторијама
(за породичне куће и станове )
Број бодова
Постојеће карактеристике спољне столарије*
Дрвени, једноструки са једним стаклом
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом
ПВЦ, алуминијум

50
40
30
10

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта
Спољни зидови и кров без термичке изолације

Број бодова

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом
Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом
Спољни зидови и кров са термичком изолацијом

20
15
10
0

Број бодова
Постојећи начин грејања на*
20
Угаљ/ лож уље,/мазут
15
Електрична енергија
10
Дрво
0
Природни гас/пелет/даљинско грејање
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
10≤К<12,5
12,5≤К<15
15≤К<17,5
17,5≤К<20
20≤К≤22,5
22,5≤К≤25
К>25

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1

К фактор заузетости површине за породичне куће
К<15
15≤К<17,5
17,5≤К<20
20≤К<22,5
22,5≤К<25
25≤К≤27,5
27,5≤К≤30
К>30

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)
Број бодова
Средства нису коришћена у последње три године
Средства су коришћена у последње три године

5
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 породичне куће)
Број бодова
Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта
Спољни зидови и кров без термичке изолације
Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом
Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом
Спољни зидови и кров са термичком изолацијом

50
40
30
10

Постојеће карактеристике спољне столарије*
Дрвени, једноструки са једним стаклом
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом
ПВЦ, алуминијум

Број бодова

Постојећи начин грејања на*:
Угаљ/ лож уље,/мазут
Електрична енергија
Дрво

Број бодова

Природни гас/пелет/систем даљинског грејања

20
15
10
0

20
15
10
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
10≤К<12,5
12,5≤К<15
15≤К<17,5
17,5≤К<20
20≤К≤22,5
22,5≤К≤25
К>25
К фактор заузетости површине за породичне куће
К<15
15≤К<17,5
17,5≤К<20
20≤К<22,5
22,5≤К<25
25≤К≤27,5
27,5≤К≤30
К>30

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)
Број бодова
Средства нису коришћена у последње три године
Средства су коришћена у последње три године

5
0

3. Постављање и набавка материјала за термичку изолацију таванице и испод
кровног покривача (за породичне куће)
Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта
Спољни зидови и кров без термичке изолације
Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом
Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом
Спољни зидови и кров са термичком изолацијом

Број бодова
50
40
30
10

Постојеће карактеристике спољне столарије
Дрвени, једноструки са једним стаклом
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом
ПВЦ, алуминијум

Број бодова

Постојећи начин грејања на:
Угаљ/ лож уље,/мазут
Електрична енергија
Дрво
Природни гас/пелет/систем даљинског грејања

Број бодова

20
15
10
0

20
15
10
0

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
1
К>30
Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)
Број бодова
Средства нису коришћена у последње три године
Средства су коришћена у последње три године

5
0

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)
Постојећи начин грејања на*
Угаљ/ лож уље,/мазут
Електрична енергија
Дрво
Природни гас/пелет/даљинско грејање

Број бодова

Постојеће карактеристике спољне столарије*
Дрвени, једноструки са једним стаклом
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом
ПВЦ, алуминијум

Број бодова

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта
Спољни зидови и кров без термичке изолације

Број бодова

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом
Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом
Спољни зидови и кров са термичком изолацијом

50
40
20
5

5
10
15
20

5
10
15
20

К фактор заузетости површине за станове и 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
10≤К<12,5
12,5≤К<15
15≤К<17,5
17,5≤К<20
20≤К≤22,5
22,5≤К≤25
К>25
К фактор заузетости површине за породичне куће
К<15

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1

5

15≤К<17,5
17,5≤К<20
20≤К<22,5
22,5≤К<25
25≤К≤27,5
27,5≤К≤30
К>30

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)
Број бодова
Средства нису коришћена у последње три године
Средства су коришћена у последње три године

5
0

5.* Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и
пратећег прибора (за породичне куће и станове)
Постојећи начин грејања на*
Угаљ/ лож уље,/мазут
Електрична енергија
Дрво
Природни гас/пелет/даљинско грејање

Број бодова

Постојеће карактеристике спољне столарије*
Дрвени, једноструки са једним стаклом
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом
ПВЦ, алуминијум

Број бодова

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта
Спољни зидови и кров без термичке изолације

Број бодова

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом
Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом
Спољни зидови и кров са термичком изолацијом

50
40
20
5

5
10
15
20

5
10
15
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
10≤К<12,5
12,5≤К<15
15≤К<17,5
17,5≤К<20
20≤К≤22,5
22,5≤К≤25
К>25

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1

К фактор заузетости површине за породичне куће
К<15
15≤К<17,5
17,5≤К<20
20≤К<22,5
22,5≤К<25
25≤К≤27,5
27,5≤К≤30

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

К>30

1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)
Број бодова
Средства нису коришћена у последње три године
Средства су коришћена у последње три године

5
0

6. Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система
(грејач простора или комбиновани грејач) (за породичне куће)
Постојећи начин грејања на
Угаљ/ лож уље,/мазут
Електрична енергија
Дрво
Природни гас/пелет/даљинско грејање

Број бодова
50
40
20
5

Постојеће карактеристике спољне столарије
Дрвени, једноструки са једним стаклом
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом
ПВЦ, алуминијум

Број бодова

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта
Спољни зидови и кров без термичке изолације

Број бодова

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом
Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом
Спољни зидови и кров са термичком изолацијом

5
10
15
20

5
10
15
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
1
К>30
Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)
Број бодова
Средства нису коришћена у последње три године
Средства су коришћена у последње три године

5
0

7. 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)
Постојећи начин грејања на:
Угаљ/ лож уље,/мазут
Електрична енергија
Дрво
Природни гас/пелет/даљинско грејање

Број бодова

Постојеће карактеристике спољне столарије
Дрвени, једноструки са једним стаклом
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом
ПВЦ, алуминијум

Број бодова

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта
Спољни зидови и кров без термичке изолације

Број бодова

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом
Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом
Спољни зидови и кров са термичком изолацијом

50
40
20
5

5
10
15
20

5
10
15
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
Средства су коришћена у последње три године

5
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.

ПРИЛОГ 5
Рaди пoднoшeњa приjaвe пo Jaвнoм конкурсу за доделу бесповратних средстава крајњим
корисницима за енергетску санацију породичних кућа и станова на територији општине Кладово
у 2022.години кojи je рaсписaлa Oпштинa Кладово дajeм слeдeћу

ИЗЈАВУ

Ja ____________________________________, сa л.к. брoj __________________ издaтoм oд
___________________ ________ гoдинe
кao пoднoсилaц приjaвe пoд пунoм мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу изjaвљуjeм дa у oбjeкту зa
кojи пoднoсим приjaву живe слeдeћe лицa:
Р.бр.

Имe и прeзимe

(место)

Брoj л.к.

Нaпoмeнa укoликo
je лицe мaлoлeтнo

(потпис даваоца изјаве)

(датум)

Прилoг:
 Фотокопија/очитана лична карта зa пунoлeтнa лицa кoja живe у стану/пoрoдичнoj кући

ПРИЛОГ 6

САГЛАСНОСТ

Mи доле потписани сувласници смo сагласни да
(име и презиме)

из
(адреса)

JMБГ

бр.ЛК

ПС

може поднети пријаву на Јавни конкурс за грађане у општини Кладово зa eнeргeтску сaнaциjу стaмбeних
oбjeкaтa у 2022.гoдини и остварити право на суфинансирање за објекат у улици

У __________________________
Дана _______________________

(име и презиме)

Адреса
ЈМБГ
бр.ЛК
ПС

(име и презиме)

Адреса
ЈМБГ
бр.ЛК
ПС

(име и презиме)

Адреса
ЈМБГ
бр.ЛК
ПС

ПРИЛОГ 7

САГЛАСНОСТ

Ja доле потписани власник сaм сагласнa/aн да

____________________________________
(име и презиме)

из

______________________________________________________________________________________________
(адреса)

JMБГ

_________________________

бр.ЛК

___________________

ПС

___________________

може поднети пријаву на Јавни конкурс за грађане у општини Кладово зa eнeргeтску сaнaциjу породичних
кућа и станова у 2022.гoдини и остварити право на суфинансирање за објекат у улици
__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
У __________________________
Дана _______________________

(име и презиме)

Адреса
ЈМБГ
бр.ЛК
ПС

