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

9/2022 од 31.01.2022. године, Уговора са Министарством заштите животне средине бр.401-00-

451/22-03 од 17.03.2021. године и Одлуке о буџету општине Нови Кнежевац за 2022 годину 

(„Сл.лист општине Нови Кнежевац“ бр.24/21) 

Комисија за реализацију мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 

општини Нови Кнежевац у 2022 години, на седници одржаној 23.05.2022. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

 

О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ 

ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У ОПШТИНИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ У 2022. ГОДИНИ 

 

 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних извора на територији општине Нови Кнежевац (у даљем тексту Правилник), 

прописују се начин и критријуми бесповратног суфинансирања мера смањења загађења 

ваздуха са циљем смањења штетних емисија, односно смањење загађења ваздуха кроз уштеде 

у енергентима. 

 

II  СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА 

 

Члан 2. 

 

За спровођење Конкурса у 2022. години опредељена су средства у укупном износу од 

2.500.000,00 динара, од чега је 500.000,00 опредељено из буџета Општине Нови Кнежевац за 

2022. годину, а 2.000.000,00 динара обезбедило је Министарство заштите животне средине за 

реализацију пројеката смањења загађења ваздуха у Србији пореклом од индивидуалних 

извора.У 2022. години по овом Правилнику суфинасираће се мера: 

 

1. Набавка или замена енергетски ефикасних котлова на гас, пелет и електричну 

енергију за станове и породичне куће:  

 

• Максимално учешће Општине Нови Кнежевац је до 60% укупне вредности котла са ПДВ-ом 

или 60.000,00 динара по појединачној пријави. 

 

• Укупно планирана средства 2.500.000,00динара.  

 

Циљ ових активности је побољшање квалитета ваздуха и очување и заштита животне средине, 

подизање нивоа знања о ефикасном коришћењу дрвета као енергента, о улози и значају 

ефикасних котлова на природни гас, пелет или електричну енергију у смањењу загађења 

ваздуха. 
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III  УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС 

 

Члан 3. 

 

Услови учешћа на Конкурсу које мора да испуни подносилац захтева: 

 

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 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.  

 

Члан 4. 

 

Право учешћа на Конкурсу немају власници стамбено-пословних објеката, чланови Комисије, 

именована и постављена лица. 

Члан 5. 

 

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 домаћинства или 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 наимовину са датумом   

      потврде након објаве јавног конкурса, 

5.   Предрачун за набавку котла (на природан гас, пелет или електричну енергију) не старији  

      од датума објаве јавног конкурса, 

6.   Изјава о коришћењу горива/енергента за грејање,  

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 (свих) породичне куће или стана уколико пријаву подноси члан   

 

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

 

из тачке А) под редним бројем 3. и 4. и утврђује да ли је стамбени објекат изграђен у складу са 

Законом о планирању и изградњи. 
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В) Документација која се доставља приликом потписивања Уговора 

 

1. Фотокопија жиро рачуна подносиоца захтева за уплату средстава. 

Г) Документација која се доставља након потписивања Уговора и завршетка радоваа 

најкасније до 16.08.2022. године: 

1. Захтев за повраћај средстава, 

2. Доказ о завршетку процедуре набавке и инсталације котла на систем грејања(потврда  

Комисије), 

3. Фискалне и готовинске рачуне за котао, 

4. Попуњен и оверен гарантни лист за котао. 

 

IV  ПРИЈАВА НА КОНКУРС 

 

Члан 6. 

 

Председник општине Нови Кнежевац (у даљем тексту Председник) доноси Одлуку о 

расписивању Конкурса о суфинансирању мера смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних извора на територији општине Нови Кнежевац.  

 

Конкурс се објављује на званичној интернет страници и огласној табли Општине Нови 

Кнежевац, и траје 30 дана.  

 

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 Нови Кнежевац за 2022. 

годину. Комисија је именована од стране Председника (у даљем тексту Комисија).  
 

Члан 7. 

 

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  

 

Пријаве ће се примати 30 дана од дана објављивања на званичној интернет старници и 

огласној табли Општинске управе општине Нови Кнежевац. Непотпуне и неблаговремене 

пријаве неће се разматрати.  
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V ПРЕГЛЕД И ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА 
 

Члан 8. 
 

Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава врши ће се на 

основу листе приоритета састављене бодовањем према следећим критеријумима: 
 

  Максималан број бодова 100 

1. Постојећи начин 

грејања (енергент) 

  Угаљ, лож уље, мазут  12 

  Дрво, брикет, жетвени остаци и сл. 8 

  Електрична енергија 6 

  Пелет, биомаса 4 

  Природан гас 2 

2. Постојећа врста 

грејног уређаја  

  Котлови и етажне пећи на угаљ, мазут, лож уље, дрво  12 

  Шпорети и пећи на угаљ/дрва 8 

  Уређаји за грејање на електричну енергију 6 

  Котлови и пећи на пелет и биомасу 4 

  Пећи и старији котлови на природан гас 2 

3. Врста енергента 

котла за који се тражи 

субвенција  

  Природан гас  12 

  Пелет 8 

  Електрична енергија 4 

4. Енергетска 

ефикасност котла 

који се набавља 

према спецификацији 

произвођача 

  више од 90%  12 

  од 80,1% до 90% 8 

  од 70% до 80% 4 

  мање од 70% 0 

5. Постојеће стање 

спољних зидова 

  Зид са фасадном изолацијом  дебљине ≥ 8 cm  12 

  Зид са фасадном изолацијом дебљине ≤  8 cm  8 

  Зид без фасадне изолације дебљине преко 30 cm 4 

  Зид без фасадне изолације дебљине до 30 cm 0 

6. Постојеће техничке 

карактеристике 

спољне столарије 

  ПВЦ, алуминијум или дрво са троструким стаклом  12 

            ПВЦ, алуминијум или дрво са двоструким стаклом 8 

            Дрвени прозори са дуплим (вакуум) стаклом 6 

 Дупли дрвени прозори 2 

 Једноструки дрвени прозори 0 

7. Број чланова 

домаћинства 

            4 и више 16 

 2 до 3 8 

 1 (један) 4 

 0 (нула) 0 

8. Проценат 

обезбеђености 

властитих средстава 

 преко 70% 12 

 60,1%  до 70% 8 

 50,1% до 60% 6 

 40,1%  до 50% 4 

 40% 0 
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Напомене:  

Стандард по којем се  

котлови конструишу, производе и тестирају EN 303-5:2012 класа 5 (Котлови су 

генератори топлоте који морају имати посебну просторију односно котларницу у којој ће 

бити постављени) 

Генератори топлоте: Котлови на пелет снаге < 50 kW  

Загађујуће материје 

Мерна јединица 

(милиграма по 

нормалном кубном 

метру) 

Граничне 

вредности емисија 

при 10% кисеоника 

(O2) 

Емисија прашине  {mg/Nm³} <18 

Емисија CO  (Угљен моноксид)  {mg/Nm³} <110 

Емисија NOx (оксиди азота)  {mg/Nm³} <180 

Степен корисности   % >90 

 

Стандард по којем се  

камини конструишу, производе и тестирају EN 14785 :2006  (Камини су генератори 

топлоте који се постављају унутар просторије за загревање) 

Генератори топлоте: Камини на пелет снаге < 20 kW  

Загађујуће материје 

Мерна јединица 

(милиграма по 

нормалном кубном 

метру) 

Граничне 

вредности емисија 

при 10% кисеоника 

(О2) 

Емисија прашине  {mg/Nm³} <21 

Емисија CO  (Угљен моноксид)  {mg/Nm³} <220 

Емисија NOx (оксиди азота)  {mg/Nm³} <188 

Степен корисности   % >90 
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Уколико се за грејање користе два или више различитих типова уређаја или типова 

енергената, број бодова се рачуна за уређај/енергент који се пропорционално више користи. 

Приликом бодовања столарије на објекту на коме се налази више врста столарије, бодоваће се 

прозори чија је укупна површина највећа. 

Приликом бодовања изолације спољних зидова на објекту на ком се се налази више врста 

изолације, бодоваће се тип изолације чија је укупна површина највећа. 

Масималан број бодова који може остварити подносилац пријаве је 100. У случају да два 

подносиоца остваре исти број бодова предност при додељивању бесповратних средстава 

имаће пријава која је остварила појединачно више бодова на основу следећих критеријума 

редом: 7. Број чланова домаћинства, 1. Постојећи начин грајања, 2. Постојећа врста грејног 

уређаја 8. Проценат обезбеђености властитих средстава, а након тога уколико је број бодова и 

даље исти предност ће имати корисник који је раније поднео пријаву на конкурс. 

Члан 10. 

 
Комисија може сукцесивно по пристизању пријава, а најкасније у року од 10 дана након 

истека рока за подношење захтева, да изврши 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 Записник у два примерка, при чему један примерак остаје подносиоцу пријаве, а 

други задржава Комисија. Подносилац пријаве има једанпут право примедбе на Записник у 

року од три дана од доласка Комисије. Примедбе се подносе писменим путем на писарници 

Општинске управе општине Нови Кнежевац. Комисија је дужна да у року од 20 дана након 

пријема примедби, изврши поновни обилазак објеката подносиоца примедбе и изврши 

поновно бодовање.  

Након набавке котла који је одобрен за суфинансирање путем Конкурса, Комисија спроводи 

теренски обилазак ради провере да ли је набављен котао у складу са одлуком из Члана 11 овог 

Правилника и сачињава записник. Уколико набављени котао није у складу са одлуком и 

пуштен у рад подносилац пријаве губи право на суфинансирање набавке котла без права 

жалбе. 

Члан 11. 

 

Прелиминарна листа корисника средстава утврђује се на основу броја додељених бодова и 

објављује на званичном сајту и огласној табли Општинске управе општине Нови Кнежевац. 

Уколико Општина Нови Кнежевац током трајања Конкурса не прими довољан број важећих 

пријава за меру предвиђену Конкурсом, Комисија може формирати прелиминарну листу за ту 

меру без бодовања поднетих захтева за ту меру.  
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Подносиоци захтева којима није одобрена субвенција, као и подносиоци који нису испунили 

услове конкурса, биће писмено обавештени.  

Учесници на Конкурсу могу у року од 3 дана од дана пријема обавештења поднети примедбу 

Комисији. Комисија је дужна да у року од 8 дана од дана пријема, размотри примедбе и 

подносиоцу примедбе достави писмени одговор.  

Након разматрања примедби Комисија утврђује Предлог одлуке са листом корисника 

средстава. Коначну Одлуку са листом корисника за суфинансирање мера смањења загађења 

ваздуха пореклом из индивидуалних извора у Општини Нови Кнежевац 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 Нови Кнежевац. Број корисника средстава утврђених листом корисника може се 

проширити у зависности од утрошка средстава за меру предвиђену Конкурсом или се Конкурс 

може продужити. 

Против Одлуке из става 3 овог члана, учесник на Конкурсу може поднети приговор 

Општинском већу у року од 8 дана од дана објављивања. Одлука Општинског већа је коначна. 

Члан 12. 

 

На основу Одлуке и листе корисника средстава, Општина Нови Кнежевац ће са свим 

одабраним корисницима склопити Уговоре о суфинасирању.  

Одабрани корисник средстава дужан је да најкасније у року од 8 календарских дана, од дана 

пријема позива за потписивање Уговора, потпише Уговор са Општином Нови Кнежевац. 

Уколико одабрани корисник у предвиђеном року не потпише Уговор сматраће се да је одустао 

од учешћа на Конкурсу.  

Члан 13.  

 

Корисник средстава дужан је да набавку котла заврши најкасније до 15.08.2022. године. 

Захтев за повраћај средстава мора се поднети најкасније до 16.08.2022. године. Исплата 

средстава извршиће се у року од 15 дана од дана подношења захтева за повраћај средстава. 

Члан 14. 

 

Прихватљиви укупни трошкови са ПДВ-ом односе се на набавку ложних уређаја (котлова) на 

природан гас,  дрвну биомасу (пелет) и електричну енергију без трошкова уградње.  

Конкурсом није прописан произвођач опреме (котла).  

 

 

 

 



Правилник о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних изовра у 

Општини Нови Кнежевац  у 2022. години  
 

8 
 

Члан 15.  

 
Корисник средстава ће сам сносити трошкове радова и опреме који превазилазе прихватљиве 

трошкове, а односе се на: додатну опрему уређаја на гас, пелет или електричну енергију 

(термометри, димоводи, сетови за инсталацију, засебне пумпе и сл.). 

Власницима објеката који су доставили рачуне са ценама мањим од максимално утврђених, 

признаваће се 60% износа са ПДВ-ом који је назначен на фактури, односно максимално 60.000 

динара.  

Члан 16. 

 

Овај Правилник не подразумева набавку ложишта/котла на фосилна горива (угаљ, мазут,...) и 

дрва. Подносилац уз захтев мора приложити Изјаву о коришћењу горива за грејање објеката. 

 

Члан 17. 

 

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

Нови Кнежевац. 

 
Комисија за реализацију  

мера смањења загађења ваздуха 

пореклом из индивидуалних извора у 2022 години  

број: II-501-30-3/2022 

датум: 23.05.2022. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

      Владимир Марков с.р. 

 

 


