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На основу члана 90 в став 1. тачка 1. Закона о заштити животне средине (Сл.гл Рс, 
број:135/2004,36/2009, 36/2009-р.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 
95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон), члана 69.став 1. тачка 21. Статута општине Неготин 
(„Службени лист општине Неготин”, бр. 4/2019,), члана 3. и 25. Пословника о раду општинског 
већа општине Неготин („Сл. Лист општине Неготин“, бр.23/2008 и 35/2014), а у вези са Уговором 
о суфинансирању реализације пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних 
извора у 2022. години на територији општине Неготин који су закључили Министарство заштите 
животне средине Републике Србије и општина Неготин, број 401-74/2022-II/05 од 18.03.2022. 
године, Општинско веће општине Неготин, на седници одржаној 10.06.2022.године, доноси  

 

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ 
ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2022.ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се ближи услови за доделу и коришћење средстава за примену 
мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора ( у даљем тексту: средства 
подстицаја), начин доделе тих средстава, критеријуми за избор корисника средстава подстицаја, 
начин праћења наменског коришћења средстава и уговорених права и обавеза и друга питања од 
значаја за доделу и коришћење средства подстицаја. 

II СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА 

Члан 2. 

Средствима подстицаја суфинансира се реализација пројекта смањења загађења ваздуха 
пореклом из индивидуалних извора. 

Пројекат смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора реализоваће се 
кроз набавку енергетски ефикасних котлова и пећи на дрвну биомасу за станове и породичне куће 
или кроз замену постојећег ложишта енергетски и еколошки ефикаснијим ложиштем.    

Финансијска средства 

Члан 3. 

Укупно планирана средства које општина Неготин заједно са средствима Министарства за 
заштиту животне средине Републике Србије додељује за суфинансирање реализације пројекта 
смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора  у 2022. години на територији 
општине Неготин износе 5.000.000,00 динара, од чега је 1.000.000,00 динара определила општина 
Неготин, а  4.000.000,00 динара Министарство за заштиту животне средине Републике Србије. 
 

Члан 4. 
Средства за суфинансирање пројекта из члана 2. овог Правилника додељују се грађанима 

на основу јавног конкурса  у највишем износу до 50% од вредности котла или пећи са ПДВ-ом по 
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појединачној пријави, при чему максимални износ одобрених средстава по појединачној пријави 
не може да износи више од 160.000,00 динара.  

Корисник средстава подстицаја ће сам сносити трошкове који буду већи од максималног 
износа одобрених средстава по појединачној пријави из става 1.овог члана.  

Уколико Општина Неготин током трајања Конкурса не прими довољан број важећих 
пријава којим би се утрошила сва расположива средства, Комисија може повећати износ 
субвенције дефинисан у ставу 1. овог члана, корисницима средстава подстицаја који су наведени у 
коначној Одлуци са листом корисника за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха 
пореклом из индивидуалних извора у Општини Неготин у 2022. години. 
 

Прихватљиви трошкови 
 

Члан 5. 
 

Прихватљиви укупни трошкови са ПДВ-ом односе се искључиво на набавку ложних 
уређаја на дрвну биомасу (пелет, сечка, брикет) без трошкова уградње, набавке остале опреме и 
радова.  
 

III КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

Члан 6. 

Крајњи корисници средстава подстицаја су грађани који имју пребивалиште на територији 
општине Неготин (у даљем тексту: корисници средстава подстицаја) под условима прописаним 
овим Правилником.  

IV ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ 

Члан 7. 

Председник општине Неготин решењем образује Комисију за реализацију мера смањења 
загађења ваздуха из индивидуалних извора  ( у даљем тексту: комисија). 
Решењем о образовању комисије из става 1.овог члана ближе се уређује број чланова комисије, 
основни задаци, начин рада и друга питања од значаја за рад комисије. 

Одлуку о додели средстава подстицаја корисницима средстава доноси председник општине 
Неготин, на предлог комисије из става 1.овог члана. 

Комисија је независна у свом раду. 

Члан 8. 

Комисија спроводи Конкурс, врши оцењивање пристиглих пријава и одабир корисника 
средстава за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката смањења загађења 
ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији општине Неготин за 2022. годину. 

Комисија након истека рока за подношење захтева, врши обавезни теренски обилазак 
објеката свих подносиоца захтева. 

Теренски рад Комисије обухвата најмање два најављена обиласка, и то: 
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- пре реализације мере ради оцене веродостојности података из поднете пријаве;     
- након реализације мере ради утврђивања да ли је корисник средстава подстицаја испунио 

уговорне обавезе;  
Комисија може да изврши теренски обилазак само у присуству подносиоца пријаве/корисника 

средстава подстицаја и дужна је да сачини записник у два примерка, при чему један примерак 
остаје подносиоцу пријаве/кориснику средстава подстицаја, а други задржава Комисија.  

 
V ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 
Јавни конкурс 

Члан 9. 
 
Одлуку о расписивању јавног конкурса за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха 

пореклом из индивидуалних извора у 2022. години на територији општине Неготин (у даљем 
тексту: Јавни конкурс) доноси Председник општине Неготин. 
Јавни конкурс спроводи Комисија.  
Учесници јавног конкурса подносе пријаву са потребном документацијом Комисији, у року који је 
утврђен јавним конкурсом. 
Јавни конкурс из става 1. овог члана се обавезно објављује на огласној табли општине Неготин и 
званичној интернет страници општине Неготин. 
 

Члан 10. 
 

Право учешћа на јавном конкурсу имају грађани са пребивалиштем на територији општине 
Неготин који станују у породичним кућама и становима и испуњавају следеће услове: 

1) да је подносилац пријаве власник или сувласник породичне куће или стана за који набавља 
ложиште  

2) да поседују један од доказа да је објекат изграђен у складу са прописима којима се уређује 
изградња објеката, односно да је изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката или 
акт надлежног органа да објекат испуњава услове за озакоњење. 
 
 

Садржај јавног конкурса 

Члан 11. 

Јавни конкурс за избор корисника средстава подстицаја нарочито садржи: 

1. предмет јавног конкурса; 
2. услове за учешће на јавном конкурсу; 
3. документацију која се обавезно подноси уз пријавни образац; 
4. начин и рок подношења пријаве, као и адреса на коју се подносе пријаве; 
5. критеријуме за оцену и рангирање пријава; 
6. поступак одобравања средстава подстицаја; 
7. прилоге уз јавни позив; 
8. телефон, име и презиме лица задуженог за давање обавештења о јавном конкурсу.  

Пријава на јавни конкурс 
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Члан 12.  
 

Пријава на јавни конкурс се подноси на пријавном обрасцу који се налази у прилогу јавног 
конкурса. 

Уз попуњен и потписан пријавни образац подносилац пријаве доставља: 

1. доказ да је објекат изграђен у складу са прописима којима се уређује изградња објеката, 
односно да је изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката или акт надлежног 
органа да објекат испуњава услове за озакоњење; 

2. доказ о власништву;   
3. сагласност сувласника, ако је објекат у сувласништву лица; 
4. фотокопију личне карте, односно очитану личну карту подносиоца пријаве; 
5. предрачун за набавку котла или пећи на дрвну биомасу; 
6. и другу документацију одређену јавним конкурсом. 

За доказе наведене под тачком 1. и 2. подаци о непокретности за објекат прибављају се на сајту 
Републичког геодетског завода  www.katastar.rgz.gov.rs  

 
Критеријуми за рангирање пријава 

Члан 13. 
 

 Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава врши ће се на основу 
листе приоритета састављене бодовањем према следећим критеријумима: 
 
Набавка енергетски ефикасних котлова и пећи на дрвну биомасу за станове и породичне 
куће 
 
Постојећи начин грејања 
 

Број бодова 

Угаљ, лож уље 
 

12 

Дрво, брикет 
 

10 

Електрична енергија 
 

5 

Пелет 
 

0 

Постојећа врста грејног уређаја  
 

Број бодова 

Котао на чврсто гориво снаге >20kW  
 

12 

Етажне пећи на чврсто гориво снаге <20kW  
 

10 

Шпорет, пећ  
 

6 

Уређаји за грејање на електричну енергију  
 

3 

http://www.katastar.rgz.gov.rs
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Пелет  
 

0 

Врста грејног уређаја за који се тражи субвенција  
 

Број бодова 

Котао 
 

10 

Пећ 
 

5 

Енергетска ефикасност ложишта према спецификацији произвођача  
 

Број бодова 

90 % и више  
 

20 

од 80% до 90 %  
 

10 

од 70% до 80 %  
 

5 

мање од 70 %  
 

0 

Постојеће стање спољних зидова  
 

Број бодова 

Зид са фасадном изолацијом, изолација дебљине ≥ 8 cm  
 

15 

Зид са фасадном изолацијом, изолација дебљине ≤ 8 cm  
 

12 

Зид без фасадне изолације, дебљине преко 30 cm  
 

8 

Зид без фасадне изолације са или без фасадног малтера, дебљине до 30 cm  
 

5 

Постојеће техничке карактеристике спољне столарије  
 

Број бодова 

ПВЦ, алуминијум или дрво са троструким термоизолационим стаклом  
 

15 

ПВЦ, алуминијум или дрво са двоструким термоизолационим стаклом  
 

12 

Дрвени, једноструки са вакум стаклом (старији модели „Јеловица“ или сл.)  
 

9 

Дрвени, двоструки са спојеним крилима  
 

6 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима, широка или уска кутија  
 

3 

 

Члан 14. 

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. 

Преглед, оцењивање, утврђивање листе и избор корисника 
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Члан 15.  

 
Комисија након истека рока за подношење захтева, врши обавезни теренски обилазак 

објеката свих подносиоца захтева.  
Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места врши бодовање поднетих захтева на 

основу критеријума одређених Правилником, уз обавезно присуство подносиоца захтева, 
сачињава се Записник у два примерка, при чему један примерак остаје подносиоцу пријаве, а 
други задржава Комисија.  

 

Члан 16.  

Прелиминарна листа корисника средстава утврђује се на основу броја додељених бодова и 
објављује на званичном сајту и огласној табли Општинске управе општине Неготин. 

На листу из става 1. овог члана подносиоци пријава имају право приговора Комисији у 
року од 3 дана од дана њеног објављивања.  Комисија је дужна да у року од 8 дана од дана 
пријема, размотри приговоре и подносиоцима достави одлуку о приговору.  

Након разматрања приговора Комисија утврђује Предлог одлуке са листом корисника 
средстава подстицаја. Коначну Одлуку са листом корисника за суфинансирање мера смањења 
загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у Општини Неготин у 2022. години (у даљем 
тексту Одлуку) доноси Председник општине на предлог Комисије.  

Одлука са листом корисника се објављује на званичној интернет страници и огласној табли 
Општине Неготин.  

Против Одлуке из става 3 овог члана, учесник на Конкурсу може поднети приговор 
Општинском већу општине Неготин у року од 8 дана од дана објављивања. 

Одлука Општинског већа је коначна.  
 

Члан 17. 
 

На основу Одлуке из претходног члана, Општина Неготин ће са свим одабраним 
корисницима закључити Уговоре о суфинансирању.  

 
 

Члан 18. 

Након набавке ложишта који су одобрени за суфинансирање путем Конкурса, Комисија 
спроводи теренски обилазак ради провере да ли је набаљено ложиште у складу са условима из 
овог Правилника и Конкурса и сачињава записник.  

Уколико набаљено ложиште није у складу са прописаним условима подносилац пријаве 
губи право на суфинансирање набавке ложишта. 

Члан 19. 

Исплата средстава корисницима подстицаја вршиће се на основу следеће документације: 

1. Записника Комисије из члана 18. става 1. овог Правилника 
2. Фискалних и готовинских рачуна за котао или пећ и  
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3. Попуњеног и овереног гарантног листа и атеста за котао или пећ. 
 

 
Члан 20. 

 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу 

општине Неготин.  
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 број:  401-270/2022-III/07 од 10.06.2022. године 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
   Владимир Величковић,с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

1. Правилник о суфинансирању мера смањења загађења ваздуха пореклом  
из индивидуалних извора у 2022.години на територији општине Неготин    743 

 
 


