СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLXIII

8. март 2017. године

Број 11-1/17

44/1. На основу члана 103. Статута града Ужица (Сл.лист број 16/13-пречишћен текст), Одлуке о Буџету града
Ужица за 2017.годину (Сл.лист града Ужица број 42/16), Градско веће града Ужица на седници одржаној 08.03.2017.године, доноси
ПРАВИЛНИК
О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА У
ГРАДУ УЖИЦУ ЗА 2017.ГОДИНУ
1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

На основу Стратегије локалног одрживог развоја града Ужица (2012-2020), Одлуке о формирању Буџетског фонда за заштиту
животне средине града Ужица и Програма заштите и унапређења животне средине на територији града Ужица за 2017.годину, град
Ужице ће током 2017.године спровести пројекат Суфинансирање мера енергетске ефикасности породичних стамбених објеката на
територији града Ужица(у даљем тексту Пројекат). У склопу Пројекта, град Ужице ће током 2017.године објавити и спровести јавни
Конкурс (позив) за подношење пријава физичких лица за суфинансирање мера енергетске ефикасности у породичним кућама на
подручју града Ужица.
Циљ пројекта је смањење штетних емисија, односно смањење загађивања ваздуха у зимском периоду кроз уштеде у
енергентима које ће се остварити бољом изолацијом стамбених објеката и коришћењем еколошких горива, повећање свести о
енергетским потребама, уштедама и рационалном коришћењу енергије за грејање у објектима физичких лица. Овај циљ је
идентификован као стратешки у Стратегији локалног одрживог развоја града Ужица, мера број 1.5.
У 2017.години суфинасираће се:
1.1. Набавка и уградње материјала за изолацију спољних зидова, максимално до 120.000,00 динара са ПДВ по објекту,
односно до 50 % износа по објекту са ПДВ.
Планирана средстава 3.000.000 динара.
1.2. Набавка и уградња столарије са одговарајућим термичким својствима, максимално до 80.000,00 динара са ПДВ по
објекту, односно до 50 % износа по објекту са ПДВ
Планирана средства 2.400.000 динара.
1.3. Набавка котлова или етажних пећи на дрвни пелет, максимално до 85.000,00 са ПДВ за један котао, без уградње и
додатних делова који по спецификацији произвођача нису саставни део опреме, односно до 50 % укупне вредности са ПДВ.
Планирана средства 1.100.000 динара.
1.4. Набавка котлова на гас максимално до 60.000,00 са ПДВ за један котао, без уградње и додатних делова који по
спецификацији произвођача нису саставни део опреме, односно до 50 % укупне вредности са ПДВ.
Планирана средства 1.500.000 динара.
Средства предвиђена за суфинасирање у целости исплаћује град Ужице, након што власник породичне куће измири обавезе
према извођачу радова и испоручиоцу опреме.
Конкурс спроводи Одељење за заштиту животне средине града Ужица, док ће оцењивање пристиглих пријава и одабир
корисника субвенција спровести Комисија коју ће именовати Градоначелник. Подносиоци захтева за суфинансирање ће бити у писаној
форми обавештени о резулатима учешћа у Конкурсу у року од 45 дана од задњег дана пријема пријава. Резултати Конкурса ће бити
јавно доступни на web страници града Ужица.
2. УСЛОВИ КОЈЕ ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА МОРАЈУ ИСПУНИТИ
Услови које подносилац захтева мора да испуни да би добио неповратна новчана средства су следећи:
1.Да је власник и да живи у породичној кући која је изграђена на градском подручју у првој, другој или трећој стамбеној зони
(према решењу за порез), где се и региструје повећано загађење ваздуха у зимском периоду.
2. Да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:
-доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
-грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
-грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или
-да је објекат озакоњен у поступку озакоњења.
3. Да редовно измирује обавеза по основу јавних прихода буџета града Ужица и комуналне обавезе:
4. Да постоје услови за прикључење на гасовод уколико се набавља котао на гас.
3. УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС
Подносилац пријаве на Конкурс мора приложити следећу документацију:
3.1. Потписан и попуњен Пријавни образац (захтев) за суфинасирање мера енергетске ефикасности,
3.2. Услове „Ужице гас“ а.д. о прикључењу на гасовод уколико се набавља котао на гас,
3.3. Потписану изјаву о коришћењу горива (за радове под 1.1. и 1.2.),
3.4. Копију личне карте,
3.5. Извод из листа непокретности поседовног листа за објекат (обезбеђује Град)
3.6. Изјаву о броју чланова заједничког домаћинства
3.7. Копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност објекта,

62/2

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 11-1/17"

3.8. Потврду о редовном измиривању обавеза по основу јавних прихода буџета града Ужица, (пореска пријава мора бити
усклађена са стварном квадратуром објекта, потврду обезбеђује Град),
3.9. Последњи рачун о плаћеним комуналним обавезама даје се на увид Комисији на лицу места.
3.10. Уговор о испоруци гаса доставља се уз захтев за повраћај средстава, након уградње котла,
Уколико после завршеног бодовања за објекте одабране за суфинансирање, Комисија на терену уочи да има
неслагања, обавезна је провера усклађености пореске пријаве од стране службеника пореске администрације.
Уколико стамбени објекат има два ли више власника по етажама, за радове под 1.1.и потребно је да конкуришу сви власници.
Пријаве се предају истовремено и заводе под једним бројем. Неће се одобравати термичка изолација стамбених објеката само за
појединачне етаже. Овај услов не важи за сутерене чији фасадни зид је обрађен каменом или сличним материјалом.
Средства се неће одобравати за набавку и уградњу појединачних прозора и врата, (осим ако овлашћени инжењер у свом
извештају не оцени да је подносилац захтева у ранијем периоду извршио замену одређеног броја прозора и врата која испуњавају
критеријуме енергетске ефикасности), као ни улазних врата која нису у директној вези са грејаним простором.
За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу користити за замену столарије на свим етажама, до
износа планираног за суфинасирање.
Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за замену столарије.
Средства се могу користити само за једну од мера од 1.1. до 1.4.
Власници стамбено-пословних објеката и лица која су у претходним годинама користила средства Града за унапређење
енергетске ефикасности, немају право учешћа на овом Конкурсу.
4. КРИТЕРИЈУМИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Под критеријумима енергетске ефикасности које је потребно задовољити сматрају се искључиво следећи:
а)Спољна столарија са следећим техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):
•
U ≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата
•
U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата
б)Спољни зид на породичним кућама следећих карактеристика:
•
U ≤ 0,4 W/m2K за термичку изолација
Боја спољнег омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном локалном архитектуром, избегавајући тренд јарких
и рефлектујућих неадекватних колорита.
Неповратна новчана средства ће се исплаћивати искључиво за трошкове
набавке и уградње настале након датума објављивања коначне листе корисника средстава.
5. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА, ВРЕМЕ И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ
Пријава се доставља поштом или лично (канцеларија 9) у писаном облику, у затвореној коверти са именом и презименом и
адресом подносиоца захтева, на следећу адресу:
Град Ужице
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Димитрија Туцовића 52
Са назнаком: СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА У ГРАДУ
УЖИЦУ ЗА 2017.ГОДИНУ-Не отварати
Пријаве ће се примати 30 дана од дана објављивања у листу „Вести“. Непотпуне пријаве, пријаве достављене након истека
наведеног рока као и пријаве које се не односе на предмет Конкурса, неће се разматрати.
6. ПРЕГЛЕД И ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА
Преглед и оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава спровешће Комисија именована од стране
Градоначелника. Листа корисника средстава утврђује се на основу броја додељених бодова. Коначну одлуку о одабиру корисника
средстава донеће Комисија, о чему ће подносиоци захтева за суфинансирање бити писмено обавештени у року од 45 дана од задњег
дана пријема пријаве на Конкурс.
Уколико се ради о заједничком захтеву више власника етажа у стамбеном објекту, поднетих за израду спољне изолације и
набавку котлова, засебно се оцењују (бодују). Максимални збир бодова сваког власника етаже се сабирају, деле са бројем власника и
тако добијена средња вредност је оцена заједничке пријаве.
Уколико се два захтева на крају бодовне листе за доделу субвенције оцене са истим бројем бодова, субвенцију ће добити
подносилац захтева са већим коефицијентом К, уколико и тада број бодова буде исти предност имају становници I зоне (према
пореској пријави).
Против Одлуке о избору корисника субвенција по објављеним резултатима Конкурса, учесник на Конкурсу може поднети
приговор Градском већу, у року од 3 дана од пријема писменог обавештења о Одлуци о избору корисника средстава. Приговором се
може тражити само преиспитивање Одлуке Комисије у односу на могућу повреду права подносиоца приговора о оцени његове
пријаве. Одлука Градског већа је коначна.
За кориснике средстава за радове 1.1., 1.2., 1.3. и 1.4. израдиће се Технички извештај о енергетском стању објекта. Извештај
ће израдити енергетски менаџер града Ужица.
У случају приказивања неистинитих података, који по оцени Комисије не одговарају стању на терену, пријава ће бити
одбијена.
7. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СУБВЕНЦИЈА
Поред испуњења основних услова пријаве на Конкурс, поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника
средстава врши ће се на основу листе предности састављене бодовањем према следећим критеријумима:
1.Социјално-економска оправданост мера енергетске ефикасности на пријављеном објекту (максимални број бодова 15),
К=Укупна површина објекта / Број корисника
К<20
20≤К<40
К>40

(К-Фактор искоришћења површине)

(15 бодова)
(10 бодова)
(5 бодова)

2.Постојеће стање конструктивних делова објекта- топлотна заштита, опште стање фасаде, столарије и др.
2.1.За суфинасирање за набавку и уградњу материјала за изолацију спољних зидова(максимални број бодова по
захтеву 39)
а)Постојеће стање изолације спољнег зида:
-зид од блокова, цигле без фасадног малтера
-зид од блокова, цигле са фасадним малтером
-зид од пуне цигле дебљине до 50 цм са фасад.малт.

(15 бодова)
(12 бодова)
(9 бодова)
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-зид од блокова, цигле са изолац. малт. (перлит и сл.)
-зид од блокова, цигле са изолацијом дебљине 4-7 см
- зид од блокова, цигле са изолацијом дебљине 8-10 см

(6 бодова)
(3 бодова)
(0 бода)

б)Постојеће техничке карактеристике спољне столарије:
- ПВЦ, дрво-Ал са троструким изо-стаклом
- ПВЦ, Ал или дрво са двоструким изо-стаклом
-дрвени, тип крило на крило, са двоструким стаклом
-дрвени, тип кутија, са два обична стакла

(12 бодова)
(9 бодова)
(6 бодова)
(3 бода)

в)Постојећи начин грејања просторија
-природни гас, ТНГ
-пелет
-дрво, брикет
-ел.енергија
-угаљ, лож уље

(12 бодова)
(9 бодова)
(6 бодова)
(3 бода)
(0 бодова)

2.2.За суфинансирање набавке и уградње спољне столарије са одговарајућим термичким својствима (максимални број
бодова по захтеву 39)
а) Постојеће техничке карактеристике спољне столарије:
-дрвени, тип кутија, са два обична стакла
-дрвени, тип крило на крило, са двоструким стаклом

(12 бодова)
(9 бодова)

б) Постојеће стање изолације спољнег зида:
-изолација дебљине 8-10 см
-изолација дебљине 4-7 см
-изолациони малтери (перлит и сл.)
-зид од пуне цигле дебљине до 50 цм са фасад.малтером
-зид од цигле, блокова са фасадним малтером
-зид од цигле, блокова без фасадног малтера

(15 бодова)
(12 бодова)
(9 бодова)
(6 бодова)
(3 бода)
(0 бодова)

в)Постојећи начин грејања просторија
-природни гас, ТНГ
-пелет
-дрво, брикет
-ел.енергија
-угаљ, лож уље

(12 бодова)
(9 бодова)
(6 бодова)
(3 бода)
(0 бодова)

3.За суфинансирање набавке котлова на пелет и/или природни гас (максимални број бодова по захтеву 42)
а)Постојећи начин грејања просторија:
-угаљ, лож уље
-ел.енергија
-дрво, брикет
-природни гас, ТНГ, пелет,

(15 бодова)
(10 бодова)
(5 бодова)
(0 бодова)

б)Постојеће стање изолације спољнег зида:
-изолација дебљине 8-10 см
-изолација дебљине 4-7 см
-изолациони малтери (перлит и сл.)
-зид од пуне цигле дебљине до 50 цм са фасад.малтером
-зид од цигле, блокова са фасадним малтером
-зид од цигле, блокова без фасадног малтера

(15 бодова)
(12 бодова)
(9 бодова)
(6 бодова)
(3 бода)
(0 бодова)

в) Постојеће техничке карактеристике спољне столарије:
-ПВЦ, дрво-Ал са троструким изо-стаклом
(12 бодова)
-ПВЦ, Ал или дрво са двоструким изо-стаклом
(9 бодова)
-дрвени, тип крило на крило, са двоструким стаклом
(6 бодова)
-дрвени, тип кутија, са два обична стакла
(3 бода)
Уколико се за грејање користе два или више различитих енергената, пријави се додељује аритметичка средина бодова за
наведене енергенте.
Начин бодовања за меру 1.1.: Сабирају се бодови за 1 +2.1
Начин бодовања за меру 1.2.: Сабирају се бодови за 1 +2.2
Начин бодовања за меру 1.3.: Сабирају се бодови за 1 +3
Начин бодовања за меру 1.4.: Сабирају се бодови за 1 +3
После провере Конкурсне документације и изласка Комисије на терен, бодовање и избор корисника средстава вршиће се
према критеријумима из Правилника.
Све поднесене пријаве на Конкурс предмет су провере. Листа корисника за доделу средстава утврђује се на основу броја
додељених бодова.
Уколико град Ужице током трајања Конкурса не прими довољан број важећих пријава за поједини модел побољшања
енергетске ефикасности објекта за који су обезбеђена средства, Комисија ће повећати број корисника средстава за други модел зависно
од броја пристиглих пријава за поједини модел.
8. ИСПЛАТА СРЕДСТАВА
На основу Одлуке о избору корисника средстава, град Ужице ће са свим одабраним корисницима склопити Уговоре о
суфинасирању. Након изведених радова за послове од 1.1.- 1.4. потребно је граду Ужицу доставити захтев за повраћај средстава који
треба да садржи следећа документа:
-доказ о завршетку радова (потврда енергетског менаџера),
-рачуне о завршеним и плаћеним радовима,
-попуњен и оверен гарантни лист за материјал, опрему и радове,
-уколико је набављен котаоа на гас, уговор са предузећем „Ужице гас“ а.д.
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У року од 30 дана од дана подношења захтева за повраћај средстава, 50% укупне вредности инвестиције, али не више од
максималних износа предвиђених за одређен модел финасирања (1.1.- 1.4), биће пренето на текући рачун корисника.
Процес спровођења мера енергетске ефикасности надзираће и пратити стручне службе Одељења за заштиту животне средине
и енергетски менаџер којима ће одабрани корисник средстава дати на увид пријавну документацију.
Не прихаватају се трошкови радова и набавке материјала који настану пре потписивања уговора.
Прихватљиви укупни инвестициони трошкови са ПДВ-ом односе се на:
• Набавку и уградњу термичке изолацију спољних зидова са фасадом:
o до 1800,00 дин/м2
• Набавку и уградњу спољне столарије са одговарајућим термичким својствима:
o прозори и балконска врата до 12.000,00 дин/м2
o улазна врата до 20.000,00 дин/м2
•

Набавку ложних уређаја на пелет и природни гас без трошкова уградње:
o уређај(котао) на пелет који подразумева сам котао, резервоар за гориво, врата и горионик
o уређај(котао) на природни гас-основна верзија

Конкурсом није прописан произвођач опреме и извођач радова.
Корисник средстава ће сам сносити трошкове радова и опреме који превазилазе прихватљиве трошкове, а односе се на:
посебан дизајн фасаде, столарија у боји, улазна врата са посебним безбедносним елементима, уређаји на пелет или сечку односно
природни гас са додатном опремом и слични захтеви.
Власницима објеката који су доставили рачуне са ценама мањим од максимално утврђених, признаваће се износ који је
назначен на фактури.
Одабрани корисник средстава дужан је најкасније у року од 7 календарских дана од дана примљеног обавештења о избору
корисника средстава изјаснити о прихватању мера из Конкурса за који се пријавио и исти је обавезан реализовати и предати Захтев за
повраћај средстава најкасније до 15.10.2017.године. Уколико се не изјасни у предвиђеном року, сматраће се да је одустао од
спровођења Мера, а у складу са листом предности за доделу средстава одабраће ће се први следећи подносилац пријаве који ће бити
обавезан Меру спровести у складу са роковима који су наведени у претходном тексту.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу града Ужица.
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