
На основу Пројекта смањења загађења ваздуха у општини Нови Кнежевац бр. II-501-

9/2022 од 31.01.2022., Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних извора у општини Нови Кнежевац у 2022. години и Уговора са 

Министарством заштите животне средине бр.401-00-451/22-03 од 17.03.2022. године, 

Комисија за реализацију мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора 

на територији општине Нови Кнежевац у 2022. години, 

Расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора 

на територији општине Нови Кнежевац у 2022. години  

 

 

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

 

Суфинансирање индивидуалних домаћинстава за набавку или замену котлова који користе 

еколошки прихватљивији енергент (природан гас, пелет или електричну енергију) за 

домаћинства на територији општине Нови Кнежевац 

 

II  ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА  

 
Укупна расположива средства за реализацију овог јавног конкурса обезбеђена су у износу од 

2.500.000,00 динара (словима: двамилионапетстотинахиљададинара) која су обезбеђена из 

средстава Министарства заштите животне средине и буџета општине Нови Кнежевац за 2022. 

годину. 

 

Средства која се додељују по овом јавном конкурсу утврђују се у износу од највише 60% 

оправданих трошкова (износ са ПДВ-ом) или максимално 60.000,00 динара по кориснику. 

Преостали износ од најмање 40% трошкова сноси корисник средстава (физичко лице). 

 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС  

 

Услови учешћа на Конкурсу које мора да испуни подносилац захтева:  

1. Да је власник или сувласник породичне куће или стана (извод из катастра непокретности) 

или да припада првом наследном реду иза преминулог власника или сувласника породичне 

куће или стана (доказује изјавом) или је члан домаћинства у породичној кући или стану за 

које набавља котао (уз сагласност свих власника) који су изграђени на подручју општине 

Нови Кнежевац, 

2. Да је стамбени објекат изграђен у складу са Законом о планирању и изградњи, 

3. Да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину, 

4. Да трошкови набавке котла нису настали пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену 

поднетих захтева за суфинансирање пројеката смањења загађења ваздуха, 

5.Прихватају се искључиво трошкови набавке котла индивидуалног домаћинства, без 

трошкова уградње, набавке остале опреме и радова.  

6. Да је доставио Изјаву о коришћењу горива/енергента за грејање објекта.  

 

 

 



IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА  

 

А) Документацијa коју доставља подносилац пријаве при подношењу пријаве:  

 

1. Потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера смањења загађења ваздуха,  

2.Фотокопију личне карте или очитану чиповану личну карту власника објекта и свих  

чланова домаћинстваили копију здравствене књижице за малолетну децу, 

3.Подаци о непокретности за објекат прибављени на сајту Републичког геодетског завода  

katastar.rgz.gov.rs (јавни увид) 

4.  Уверење локалне пореске администрације да је измирен порез на имовину са датумом   

потврде након објаве јавног конкурса, 
5.Предрачун за набавк укотла (на природан гас, пелет или електричну енергију) не старији  

од датума објаве јавног конкурса, 

6.Изјава о коришћењу горива/енергента загрејање, 

7.  Изјава о наследном реду иза преминулог власника куће или стана (услучају да је власник  

преминуо), 

8.Изјава да подносилац пријаве неће отуђити котао у наредних 5 година, 

9.  Изјава о давању сагласности за прикупљање и обраду података о личности. 

10. Сагласност власника породичне куће или стана уколико пријаву подноси члан   

      домаћинства 

 

Б) Документација коју обезбеђује Општина у случају да је поднослилац не приложи: 

 

из тачке А) под редним бројем 3. и 4. 

 

В) Документација која с едоставља приликом потписивања Уговора 

 

1.Фотокопија жиро рачуна подносиоца захтева за уплату средстава. 

Г) Документација која се доставља након потписивања Уговора изавршетка радова: 

1.Захтев за повраћај средстава, 

2.Доказ о завршетку процедуре набавке и инсталације котла (потврда Комисије), 

3. Фискалне и готовинске рачуне за котао, 

4. Попуњен и оверен гарантни лист за котао. 

 

V ВРЕМЕНСКИ РОК КОНКУРСА 

 

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања на званичној интернет 

страници и огласној табли Општине Нови Кнежевац 
 

Конкурс је отворен до четврткa 23.06.2022. године. 

 

 



VI НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ  

Она пријава поднета лично или пристигла поштом на адресу Општине по истеку рока за 

подношење пријаве сматра се неблаговременом. 

VII НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ 

Непотпуна пријава је: пријава која не садржи све тражене податкеи документацију из дела 

овог огласа означен под тачком IV А). 

VIII НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА 

 

Преглед, оцену и рангирање пријава вршиће Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за 

суфинансирање пројеката смањења загађења ваздуха према одредбама Правилника о 

спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у општини 

Нови Кнежевац 2022. Години (члан 8.). 

 

IX НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ  

 

Пријава се подноси у затвореној коверти са именом, презименом и адресом подносиоца 

захтева, преко писарнице Општинске управе или поштом на адресу:  

 

Општина Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 1, 

23330 Нови Кнежевац 

 

Са назнаком: ЗА КОНКУРС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СУФИНАНСИРАЊA МЕРА 

СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА –

НЕ ОТВАРАТИ 
 

X  ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Заинтересовани учесници јавног Конкурса у току трајања овог јавног позива, а пре 

подношења пријава детаљне информације могу добити на телефон број 0230/82-055 лок. 124 

или у канцеларији број 13 Општинске управе општине Нови Кнежевац – Руководилац 

канцеларије за локални економски развој Дејан Мијатов.  

 
Документа за пријаву се могу преузети на писарници Општинске управе општине Нови Кнежевац  

или са званичне интернет странице Општине  www.noviknezevac.rs/ 
 

 

      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
    Владимир Марков с.р. 

http://www.noviknezevac.rs/

