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Јавни позив ЈП-1/16
Предмет јавног позива

• финансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности у
јединицама локалне самоуправе којима се реализују мере у
складу са Уредбом о утврђивању програма финансирања
активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије
у 2016. години

• Објекти (зграде)

1. унапређење термичког омотача објекта

2. унапређење термотехничких система у објектима

3. унапређење, односно модернизација система унутрашњег 
осветљења у објектима

4. унапређење термичког омотача и енергетских система путем 
комбиновања мера из тачке 
1), 2) и 3)

• Јавно осветљење (ЈО)

5. модернизација система јавног осветљења у јединицама 
локалне самоуправе 2



Јавни позив ЈП-1/16
Пријава

• Право на подношење пријава:

• јединице локалне самоуправе (не градске општине) - ЈЛС

• Само један пројекат

• Објављен: 11. априла 2016. године

• скраћена верзија - дневни лист „Новости”

• интегрална верзија са прилозима: Интернет презентација
Министарства: http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php

• Рок за подношење пријава:

• пријаве треба да пристигну на писарницу Министарства
рударства и енергетике (Краља Милана 36) и буду оверене
печатом пријема до 16. мај 2016. године до 15 сати.

• Одлука о избору: 30 дана од последњег дана рока за подношење
пријава на интернет презентацији Министарства

• Доставља се: пријавни образац и пратећа документација,
потписане и оверене изјаве ... – поглавље V јавног позива

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


Јавни позив ЈП-1/16
Правни основ

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

• Уредба о утврђивању Програма финансирања активности
и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2016.
години („Службени гласник РС”, број 13/16)

• 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 15/16)



Јавни позив ЈП-1/16
Садржај документације

Са интернет презентације Министарства може се преузети:
• Комплетан текст Јавног позива,
• Прилог 1.1 - ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ – за пројекте (унапређења енергетске 

ефикасности) изузев пројеката модернизације јавног осветљења,
• Прилог 1.2 - ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ - за пројекте модернизације јавног осветљења,
• Прилог 2 - ОПГ обрасци за различите категорије пројеката,
• Прилог 3 - Изјава о усклађености студије са техничком документацијом,
• Прилог 4 - Изјава о начину финансирања,
• Прилог 5 - Изјава да ће у поступку јавне набавке предност имати домаћи понуђачи 

и добра домаћег порекла, у складу са законом којим се уређују јавне набавке,
• Прилог 6.1 - критеријуми и елементи критеријума за оцену пројеката (унапређења 

енергетске ефикасности) изузев пројеката модернизације јавног осветљења,
• Прилог 6.2 - критеријуми и елементи критеријума за оцену пројеката 

модернизације јавног осветљења,
• Прилог 7.1 - Изјава у вези са измештањем мерних група јавног осветљења за 

пројекте модернизације јавног осветљења,
• Прилог 7.2 - Изјава о опремању грејне инсталације са термостатским вентилима и 

уређајима за мерење предате количине топлоте објекту,
• Прилог 8 - Минималне уштеде енергије
• Прилог 9 - Упутство.



Јавни позив ЈП-1/16
Важне информације

• Укупно расположива средства: до 125 милиона РСД.

• За пројекте модернизације ЈО: до 10 милиона РСД

• Максимални износ средстава по пројекту

• У јавним објектима 

• до 100%, а максимално  15 мил. РСД – девастиране ЈЛС

• до 70% од укупне вредности пројекта, а максимално 

15 мил. РСД – остале ЈЛС

• Модернизације система ЈО

• до 20% од вредности пројекта, а максимално 1 мил. РСД
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Услови за доделу средстава

• ЈЛС може поднети само једна пројекат 

• цео систем осветљења у надлежности ЈЛС или његов део може бити 
обухваћен једним пројектом

• Ако се примењују само мере унапређења термотехничких система 
да поседује:

• енергетски пасош за објекат најмање у енергетском разреду 
„Ц”,  или

• доказ да је у претходних пет година изграђен објекат или 
реализован пројекат унапређења термичког омотача 

• објекти прикључене на ДСГ/ЦГ – уз примену мера унапређења 
термичког омотача - пројекат мора да предвид термостатским 
вентилима и уређајима за мерење предате количине топлоте 
објекту где је применљиво

• Модернизација ЈО – измештање мерних група ЈО за трафо реоне 
који се модернизују из трафо реона трафостаница ЕДБ 

• уградње/замене котла новим само на: обновљиве изворе енергије, 
природни или течни нафтни гас 

• минималне уштеде енергије – Прилог 8  
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Јавни позив ЈП-1/16
Критеријуми за избор пројеката

• Критеријуми (прилози 6.1 и 6.2)
• 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

• Резервни критетијуми/у случају истог броја бодова

• више бодова по критеријуму врста мере унапређења енергетске 
ефикасности

• нижи износ тражених средстава из Буџетског фонда
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Јавни позив ЈП-1/16
Документација поглавље V

• Елаборат ЕЕ пре и после пројекта осим за пројекте модернизације 
унутрашњег/јавног осветљења 

• Насловна страна копија насловне стране главне свеске техничке 
документације 

• копија изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја 
техничке контроле из извода пројекта за грађевинску дозволу

• копија грађевинске дозволе или одобрења за извођење радова

• Студија која треба да покаже техничко-економску оправданост пројекта 

• потписана и оверена од стране одговорног пројектанта на првој 
страни

• Странице повезане тако да се не могу вадити или додавати

• Потребни докази

• Изјаве
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Обавезе ЈЛС којима буде одобрено 
финансирање

• Одлука о избору пројеката: 30 дана од последњег дана рока за 
подношење пријава на интернет страници Министарства, линк:
http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php

• Рок за објаву позива за подношење понуда од стране ЈЛС – јавна набавка: 
45 дана, од дана потписивања уговора са Министарством

• Услови приликом припреме документације за јавну набавку Предмер и
предрачун радова који се објављује у позиву за подношење понуда не
може се разликовати од предмера радова са којим је јединица
локалне самоуправе конкурисала на Јавни позив за више од 5%
вредности инвестиције, при чему у предмеру не може доћи до
одступања:

• било ког елемената на основу којих су добијени бодови

• у погледу испуњења минималних захтева енергетске ефикасности
опреме/материјала наведених у пријави за јавни позив

• Конкурсном документацијом мора се дати максимално дозвољена
предност домаћим произвођачима и добрима домаћег порекла

• Поштовање других обавеза из уговора 10

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


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, линк: 

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