
 На основу члана 15. став 2. Правилник о суфинансирању енергетске санације 
породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 
сопствене потребе ("Службени гласник општине Свилајнац", број 29/21), тачке II Одлуке о 
расписивању Јавног позива за избор привредних субјеката који учествују у спровођењу мере 
енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Свилајнац Председника 
општине Свилајнац, број 400-7/22-III од 10.01.2022. године, 
 
 Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија), 
објављује 

 

 

 

Ј А В Н И  П О З И В  
 

за избор привредних субјеката који учествују у  
спровођењу мерe енергетске санације породичних кућа путем  

уградње соларних панела за производњу електричне енергије за  
сопствене потребе на територији општине Свилајнац 

 

 У оквиру спровођења Програма енергетске санације породичних кућа који се тиче 
уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за 
сопствене потребе (у даљем тексту: Програм), који Општина Свилајнац, спроводи у сарадњи 
са Министарством рударства и енергетике, одлуком Председника општине Свилајнац, број 
број 400-7/22-III од 10.01.2022. године, расписан је Јавни позив за избор привредних субјеката 
који учествују у спровођењу мерe енергетске санације породичних кућа путем уградње 
соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији 
општине Свилајнац (у даљем тексту: Јавни позив).  
 Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије 
за сопствене потребе на породичним кућама (у даљем тексту: мера енергетске санације), 
спроводи се кроз сарадњу Општине Свилајнац (у даљем тексту: Општина) са привредним 
субјектима који се баве производњом, услугама и радовима који су у вези са спровођењем 
мере енергетске санације (у даљем тексту: директни корисници). 
 Циљ спровођења мерe енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности у 
стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на 
територији општине Свилајнац. 
 Крајњи корисници су домаћинствана територији општине Свилајнац. 
 Предмер и предрачун за опрему са уградњом за спровођење мере енергетске 
санације, крајњи корисник може прибавити искључиво од директног корисника изабраног по 
Јавном позиву. 
 Укупна средства за суфинансирање мере енергетске санације износе 2.000.000,00 
динара, од чега износ од 1.000.000,00 динара обезбеђује Општина и износ од 1.000.000,00 
динара, Министарство рударства и енергетике (у даљем тексту: Министарство). 
 Суфинансирање мере енергетске санације, обухвата: уградњу соларних панела, 
пратећих носача панела, неопходне инсталације за производњу електричне енергије 
капацитета до и једнако 6 kW инсталисане снаге соларних панела за сопствене потребе, 
уградњу двосмерног мерног уређаја за мерање предате и примљене електричне енергије, 
израду неопходне техничке документације, извештаја извођача радова о уградњи соларних 
панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи 
мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни 
систем. 
 Бесповратна средства за суфинансирање мере енергетске санације, доделић се 
крајњим корисницима на основу јавног позива, у највишем износу до 50% од укупне 



вредности радова према предмеру и предрачуну изабраног директног корисника, са ПДВ-ом, 
по појединачној пријави, при чему износ средстава који се додељује по појединачној пријави, 
не може прећи максимални износ бесповратних средстава који се може доделити за 
суфинансирање мерe енергетске санације. 
 Максимални износ бесповратних средстава по 1 kW инсталисане снаге соларних 
панела капацитета до и једнако 6 kW ће износити 70.000,00 динара и обухватиће се све 
радове и опрему из става 1. овог члана. 
 За соларне панеле капацитета преко 6 kW, максимални износ бесповратних средстава 
биће исти као и за соларне панеле капацитета до 6 kW, а разлику до укупне вредности 
радова према предрачуну изабрана директног корисника, сносиће крајњи корисник. 
 

I. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 
 
 Предмет Јавног позива је избор директних корисника који ће учествовати у 
спровођењу мере енергетске санације на територији општине Свилајнац. 
 Спровођење мере енергетске санације из става 1. ове тачке обухвата: уградњу 
соларних панела, пратећих носача панела, неопходне инсталације за производњу електричне 
енергије капацитета до и једнако 6 kW инсталисане снаге соларних панела за сопствене 
потребе, уградњу двосмерног мерног уређаја за мерање предате и примљене електричне 
енергије, израду неопходне техничке документације, извештаја извођача радова о уградњи 
соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја 
о уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на 
дистрибутивни систем. 
 

II. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ 
 
 Пријаву на Јавни позив, може поднети привредни субјект који врши испоруку опреме и 
обавља радове, односно пружа услуге у вези са спровођењем мере енергетске санације и 
испуњава следеће услове: 
 - да је уписану регистар АПР-а, а регистрованје као привредно друштво или 
предузетник, најмање шест месеци од дана подношења пријаве; 
 - да има запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике 
који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити 
задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу 
електричне енергије; 
 - да даје гаранцију на инвертер од минимално пет година на соларне колекторе од 
минимално 10 година; 
 - да над њим није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације; 
 - да има атесте за материјале и производе. 
 Средства се неће доделити оним подносиоцима који не испуњавају услове из става 1. 
ове тачке. 
 

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 Приликом подношења пријаве на Јавни позив, подносила доставља: 

1) Пријавни образац (Прилог 1), у три примерка (оригинал и две копије); 
2) потписану изјаву (Прилог 2); 
3) атесте за материјале и производе; 
4) решење о упису у регистар привредних субјеката; 
5) изјаву о гаранцији на инвертер и соларне панеле. 

 Ако пријаву подноси предузетник, изјаву даје лице које је регистровало обављање 
делатности као предузетник. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања јавног 
позива.  
 Ако пријаву подноси задруга, изјаву даје директор задруге. Ова изјава мора бити дата 
након датума објављивања јавног позива. 



 У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју 
ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца пријаве.  
 Уколико постоји више законских заступника подносиоца пријаве потребно је да сви 
доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код јавног бележника.  
 У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви 
законски заступници привредног субјекта подносиоца пријаве доставе наведену изјаву која не 
мора бити оверена код јавног бележника. 
 Непотпуне пријаве Комисија неће разматрати. 
 

IV. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 Потребна документација за подношење пријаве на Јавни позив може се преузети на 
интернет страници Општине Свилајнац (www.svilajnac.rs) и садржи: 
 − текст Јавног позива, 
 − Прилог 1 - Пријавни образац, 
 − Прилог 2 – Изјава; 
 - Прилог 3 - Критеријуми и начин бодовања. 
 У прилогу Јавног позива дат је Правилник о суфинансирању енергетске санације 
породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 
сопствене потребе ("Службени гласник општине Свилајнац", број 29/21). 
  
 

V. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 
 

 Критеријуми за бодовање и рангирање директних корисника су: 
1) цене и то: цена за комплетну уградњу и набавку опрему за соларне панеле 

капацитета 6 kW инсталисане снаге соларних панела, укључујући и уградњу и пратеће 
инсталације за производњу електричне енергије, уградњу двосмерног мерног уређаја за 
мерање предате и примљене електричне енергије и цена израде техничке документације која 
обухвата предмер и предрачун, као и извештај о уградњи соларних панела и уградњи мерног 
места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем; 

2) рок важења цена за меру енергетске санације за коју подносе пријаву; 
3) рок важења гаранције на инвертер (минимално пет година) и соларне панеле 
(минимално 10 година) и процењени износ производeне електричне енергије у 
периоду од три године (за инсталисану снагу соларних панела 6 kW очекиван износ 
је 15.000 kWh); 
4) друге критеријуме ближе дефинисане јавним позивом. 

 Цене из става 1. тачка 1) ове тачке, дати по наведеним ставкама, а потребну опрему 
по Правилима о раду дистрибутивног система ОДС-а 
 Укупан максимални број бодова по свим критеријумима не може прећи 100. 
 Бодовање се врши применом формула датих у Прилогу 3. - Критеријуми и начин 
бодовања. 
 

VI. МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА НА 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

 Пријава на Јавни позив, попуњава се на српском језику, ћириличним писмом. 
 Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и 
две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: 

„ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗА УГРАДЊУ 
СОЛАРНИХ ПАНЕЛА – НЕ ОТВАРАТИ“, 

 са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.  
 Пријава се подноси Комисији, непосредно на шалтеру писарнице Општинске управе 
општине Свилајнац бр. 1 или преко поште, препорученом поштом на адресу: 



Општина Свилајнац 
Председник општине 

Комисија за реализацију мера енергетске санације 
Светог Саве 102, 35210 Свилајнац 

 Рок за подношење пријаве на Јавни позив је 15 дана од дана објављивања Јавног 
позива, односно до 26.01.2022. године. 
 Пријава је благовремена ако је предата и примљена на шалтеру писарнице Општинске 
управе општине Свилајнац, најкасније до 26.01.2022. године у 15,30 часова. 
 Ако је пријва поднета преко поште, препорученом поштом, пријава је благовремена 
ако је предата пошти најкасније до 26.01.2022. године у 15,30 часова, што се утврђује према 
печату поште, без обзира на датум приспећа.  
 Пријаве послате на било који други начин, неће бити узете у разматрање. 
 Неблаговремене пријаве Комисија неће разматрати. 
 За информације и обавештења у вези Јавног позива, можете се обратити на контакт 
телефон 035/312-199, особа за контакт: Саша Стојановић, као и на адресу електронске 
поште: energetska.efikasnost@svilajnac.rs. 
 Сва питања и одговори, биће објављени на интернет страници Општине Свилајнац. 
 

VII. НУРЕДНЕ ПРИЈАВЕ 
 
 Приријаве које су неблаговремене, непотпуне или из других разлога нису поднете у 
складу са условима из Јавног позива, Комисија неће разматрати. 
 

VIII. БОДОВАЊЕ, РАНГИРАЊЕ И ИЗБОР  
ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 

 
 Бодовање и рангирање приспелих пријава на јавни позив за избор директних 
корисника који учествују у спровођењу мере енергетске санације, врши се применом 
критеријума из тачке VI. Јавног позива.  
 Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује листу 
директних корисника који учествују у спровођењу мере енергетске санације. 
 Листу из става 2. ове тачке, Комисија објављује на огласној табли Општинске управе 
општине Свилајнац и на званичној интернет страници Општине. 
 Учесници Јавног позива, имају право увида у поднете пријаве и приложену 
документацију, у року од три дана од дана објављивања листе из става 2. ове тачке. 
На листу из става 2. ове тачке, учесници Јавног позива, имају право приговора Комисији у 
року од осам дана од дана њеног објављивања. 
 Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. ове тачке и 
донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог 
пријема.  
 У случају усвајања приговора на листу из става 2. ове тачке, Комсија доноси 
ревидирану листу директних корисника који учествују у спровођењу мере енергетске 
санације. 
 О жалби против одлуке којом се приговор одбацује или одбија, одлучује Општинско 
веће општине Свилајнац. 
 На основу листе из става 2. овог члана, односно ревидиране листе из става 7. овог 
члана, Комисија сачињава предлог решења о избору директних корисника који учествују у 
спровођењу мере енергетске санације који, заједно са листом, доставља Општинском већу 
општине Свилајнац ради доношења коначне одлуке.  
 Општинско веће доноси решење о избору директних корисника који учествују у 
спровођењу мере енергетске санације. 
 Решење из става 9. овог члана, објављује се на огласној табли Општинске управе 
општине Свилајнац и званичној интернет страници Општине. 
Уколико се на први јавни позив за директне кориснике не јави ни један или недовољно 
привредних субјеката, може се поновити јавни позив. 
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 По доношењу решења о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за 
спровођење мере енергетске санације, Општина закључује уговор са изабраним директним 
корисником, којим се регулишу међусобна права, обавезе и одговорности у вези са 
суфинансирањем и реализацијом мере енергетске санације. 
 

IX. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА 
 

 Општина закључује уговор са изабраним директним корисником, којим се регулишу 
међусобна права, обавезе и одговорности у вези са суфинансирањем и реализацијом мере 
енергетске санације. 
 Уговор из става 1. ове тачке, закључује се након доношења решења о додели 
бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мере енергетске санације. 
 Општина ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима не крајњим 
корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику 
целокупне своје обавезе након завршетка реализације мера.  

Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Комисије да су радови 
изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је крајњи корисник предао када 
је поднео пријаву на Јавни позиви и записником Комисије приликом првог обиласка. 
 Крајњикорисник мора имати уредну документацију (рачуне и атесте) у вези са 
спровођењем мера. 
 Општина ће вршити пренос средстава директним корисницима, у складу са 
закљученим уговором.  
 Крајњи корисник ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од 
додељеног износа. 
 Контролу извршења уговорених обавеза врши Комисија, у сарадњи са надлежном 
унутрашњом организационом јединицом Општинске управе општине Свилајнац. 
 Уколико корисник средстава није средства наменски утрошио, или радови нису 
изведени у складу са предмером и предрачуном који је крајњи корисник поднео приликом 
подношења пријаве на јавни позив, Општина неће извршити пренос средстава. 
 Уколико из неког разлога крајњи корисник не може да реализује меру преко одабраног 
директног корисника, има право да изабере другогдиректног корисника са листе и да о томе, 
пре реализације мера, обавести Комисију и достави јој нов предрачун, с тим да износ не 
може бити већи од одобреног. 
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