
Буџетски фонд за унапређење 
енергетске ефикасности

Представљање Јавног позива за доделу средстава из 
Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности 

ради финансирања пројеката у области ефикасног 
коришћења енергије у 2019. години у јединицама локалне 

самоуправе, као и градским општинама, ЈП 2/19

.

Република Србија
Министарство рударства и енергетике



• Закон о ефикасном коришћењу енергије             
(„Службени гласник РС”, број 25/13) 

• Правилник о условима за расподелу и коришћење
средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске
ефикасности Републике Србије и критеријумима о
изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа
(„Службени гласник РС”, број 12/19)

Јавни позив ЈП-2/19
Правни основ



Јавни позив ЈП-2/19
Уводне напомене

• Циљ Јавног позива је унапређење енергетске ефикасности у објектима од
јавног значаја, односно модернизација система јавног осветљења, који су у
надлежности јединица локалне самоуправе, односно градских општина;

• расподела средстава Буџетског фонда за финансирање пројеката ће се у
одвијати у две фазе:

• У првој фази ће се до краја 2019. године извршити прикупљање и
комплетирање пријава на Јавни позив, контрола формалне
исправности и комплетности пријава, оцењивање пројеката на основу
критеријума из Јавног позива и доношење акта о утврђивању листе
редоследа пројеката;

• У другој фази, ће се у 2020. години, у зависности од расположивих
средстава у Буџетском фонду, а у складу са уредбом којом ће се
утврдити програм финансирања активности и мера унапређења
ефикасног коришћења енергије у 2020. години, донети акт о
финансирању изабраних пројеката, потписаће се уговори о додели
средстава и реализоваће се пројекти
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Предмет јавног позива

Мере које се финансирају средствима Буџетског фонда
1) унапређење термичког омотача Зграде, односно свих елемената Зграде који раздвајају 

унутрашњи грејани простор од спољашњег простора и негрејаног простора Зграде;
2) унапређење термотехничког система Зграде путем замене система или дела система 

ефикаснијим системом; 
3) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде;
4) замена постојећих или уградња нових система за централну припрему потрошне топле 

воде (у даљем тексту: ПТВ);
5) модернизација система унутрашњег осветљења у објектима; 
6) модернизација система јавног осветљења.

Мере унапређења термичког омотача и мере унапређења термотехничког система зграде  
се морају комбиновати тако да минимално морају да обухвате радове на замени столарије 

и других транспарентних елемената термичког омотача и/или постављању термичке 
изолације (тачка 1.) и уградњи електронски регулисаних циркулационих пумпи, 

термостатских вентила на свим грејним телима и уређаја за мерење предате количине 
топлоте свим појединачним потрошачима (тачка 2.)
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Радови који се не могу финансирати 
средствима Буџетског фонда

Грађевински радови којима се не утиче на унапређење 
енергетске ефикасности Зграде, односно, који нису део 

термичког омотача Зграде, нити обухватају 
монтажно/демонтажне радове на омотачу и нису део 

радова на унапређењу термотехничких система и 
унутрашњег осветљења Зграде, не могу  се финансирати 

средствима из Јавног позива.

5



Јавни позив је објављен 30. октобра 2019. године

• Право на подношење пријава имају општине, градови, градске
општине и град Београд

• Може се конкурисати са само једним пројектом

• Текст ЈП-2/19 доступан је на Интернет презентацији Министарства:

http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php

Рок за подношење пријава до 2. децембра 2019. године до 15 сати

• пријаве треба да пристигну на писарницу Министарства рударства и
енергетике, на адресу ул. Немањина 22-26, Београд

• оверене печатом пријема до 2. децембра 2019. године до 15 сати.

Јавни позив ЈП-2/19
Пријава 

http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php


Максимални износ средстава по пројекту у јавним објектима 

до 100%  максимално  20 милиона динара – девастиране ЈЛС

до 70% максимално 20 милиона динара – остале ЈЛС

Модернизације система Јавног осветљења 

до 20% од вредности пројекта

максимално 3 милиона динара

Јавни позив ЈП-2/19
Важне информације



• Вредност инвестиције по квадратном метру нето површине 
Зграде унутар термичког омотача (грејaна површина Зграде) не 
може бити већа од 35.000,00 динара ( до 300 евра/м2);

• зграда која обухвата меру унапређења термичког омотача 
зграде мора након реализације пројекта да буде минимално 
унапређена за два енергетска разреда или да буде сврстана 
најмање у енергетски разред „C” (латинично слово Ц);

• за пројекте замене постојећег котла ефикаснијим котлом, као и 
грејач воде за централну припрему ПТВ, искључиво се може 
финансирати уградња новог извора топлоте који као гориво 
користи:

1) дрвну биомасу (пелет, брикет, сечка, пиролизу дрвета)

2) природан гас

3) течни нафтни гас

Јавни позив ЈП-2/19
Услови за доделу средстава



Јавни позив ЈП-2/19
Услови за доделу средстава

• За пројекте уградње извора топлоте на биомасу, снаге преко 50 kW, 
обавезно предвидети уградњу минимално два извора топлоте по 60% 
потребне снаге везаних у каскаду.

• За пројекте који предлажу мере у складу са одељком I. став 1. тачка 2) 
Јавног позива  у школама које имају салу за физичко васпитање 
предвидети  посебну зону (грану) за грејање, која покрива ту салу са 
претећим просторијама (свлачионицама и канцеларијама).

• Модернизација ЈО 

• измештање мерних група ЈО за трафо реоне који се модернизују из трафо
реона трафостаница ЕДБ
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• Пројекат може обухватити  више појединачних зграда, на истој 
локацији, које припадају истом кориснику, уколико имају 
заједнички термотехнички систем и налази се на истој катастарској 
парцели;

• зграда/систем јавног осветљења који су предмет пројекта за који је 
већ објављен позив за подношење понуда за извођење радова, као 
и пројекти код којих је започето или завршено извођење радова не 
могу се финансирати средствима Буџетског фонда;

• пројекат може обухватити унапређење термотехничких система 
Зграде и у сличају да она има заједнички систем са зградом неког 
другог корисника;

• Критеријуми минималне енергетске ефикасности– Прилог 6.  

Јавни позив ЈП-2/19
Услови за доделу средстава



 Врста мере унапређења енергетске ефикасности 

 врста објекта

 сопствено учешће у финансирању пројекта изражено у 
процентима

 развијеност јединице локалне самоуправе

 коришћење средстава Буџетског фонда у последње 3 
године

 смањење инсталисаног капацитета реконструисаног дела 
јавног осветљења за пројекте модернизације јавног 
осветљења

Пројекти модернизације ЈО се посебно оцењују

Јавни позив ЈП-2/19
Критеријуми за избор пројекта



 У писаној форми је потребно поднети пријавни образац 
(Прилог 1) и изјаву о начину финансирања пројекта и 
наменском трошењу средстава у складу са законом, 
оверену и потписана од овлашћеног лица Подносиоца 
пријаве (Прилог 3); 

 У електронском облику на компакт диску достављају се 
пријавни образац (Прилог 1) и сви документи из одељка V 
Јавног позива

 Пријава ће се одбацити ако у достављеној писаној форми 
недостаје Пријавни образац (Прилог 1), изјава о начину 
финансирања пројекта (Прилог 3) и компакт диск

 У случају да на достављеном компакт диску недостаје 
Пријавни образац (Прилог 1) или било који од докумената 
из одељка V. Јавног позива, пријава се може допунити у 
року који одреди Министарство

Јавни позив ЈП-2/19
Неопходна документација  



УСЛОВИ ПРИЛИКОМ ПРИПРЕМЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗБОРА 
ИЗВОЂАЧА РАДОВА НА ПРОЈЕКТИМА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА

• Предмер и предрачун радова који се објављује у позиву за
подношење понуда не може се разликовати од предмера радова са
којим је Подносилац пријаве конкурисао на Јавни позив у
следећем:

1) позицијама на основу којих су добијени бодови 

2) у погледу испуњења критеријума минималне енергетске 
ефикасности опреме/материјала наведених у пријави за Јавни 
позив.

• Конкурсном документацијом мора се дати максимално дозвољена
предност домаћим произвођачима и добрима домаћег порекла, у
складу са законом којим се уређују јавне набавке

Јавни позив ЈП-2/19
Јавна набавка



ХВАЛА  НА  ПАЖЊИ

Све додатне информације можете добити путем електронске адресе: 

fondee@mre.gov.rs

Сва питања и одговори биће објављени на интернет презентацији Министарства: 

http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php

Република Србија
Министарство рударства и енергетике
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