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1. 
УВОД   
 

У документу „Улога локалне самоуправе у енергетској транзицији са 

моделом финансијске подршке домаћинствима“ приказана су три 

различита модела финансијске подршке домаћинствима у процесу 

енергетске транзиције на основу којих је развијен четврти модел сарадње 

са привредним субјектима (у даљем тексту модел). Развијени модел1 

подразумева сарадњу са привредним субјектима који имају свој 

економски интерес да се укључе у реализацију овог модела подршке, јер 

путем продаје робе и/или услуга увећавају свој промет. 

 

У даљем тексту разрађена је конкурсна документација за избор 

привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске 

транзиције. У тексту су дати илустративни примери на основу којих 

јединица локалне самоуправе може да разради своја специфична 

документа за избор привредних субјеката за учешће у спровођењу мера 

енергетске транзиције. 

 

 

 

 

 
1 Више информација може се наћи у документу „Улога локалне самоуправе у енергетској транзицији 
са моделом финансијске подршке домаћинствима“. 
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2. 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ИЗБОР ПРИВРЕДНИКА 
 

Правилник о суфинансирању мера енергетске транзиције (у даљем тексту: 

„Правилник“) је кључни документ и служи као основа за израду конкурсне 

документације за избор привредника. Сарадња са привредним субјектима почиње 

припремом и доношењем Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор 

привредних субјеката (у даљем тексту: „Одлука“). Одлуку доноси градоначелник, 

односно председник општине. Након доношења Одлуке објављује се јавни 

конкурс за избор привредних субјеката и то: 

 

• на сајту јединице локалне самоуправе и 

• у свим локалним и регионалним медијима. 

 

Локалне самоуправе које су у могућности треба да остваре директан контакт са 

потенцијалним учесницима на конкурсу путем слања директне електронске поште 

или организацијом инфо дана.  

 

Конкурсна документација за избор привредних субјеката треба да садржи: 

 

• Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 

енергетске транзиције у домаћинствима ( у даљем тексту: „Јавни позив“) 

и 

• пријавни образац са листом потребних докумената. 
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3.  

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА 

ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У 

ДОМАЋИНСТВИМА 
 

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске 

транзиције у домаћинствима мора да обухвати следеће елементе: 

 

1. правни основ за расписивање јавног конкурса, 

2. циљеве преузете из Правилника о суфинансирању мера енергетске 

транзиције на територији јединице локалне самоуправе, 

3. финансијски оквир, 

4. намену средстава, 

5. услове за учешће на конкурсу, 

6. критеријуме за бодовање, 

7. начин и рок пријаве и 

8. пратећу документацију. 
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3.1. ПРИМЕР ЈАВНОГ ПОЗИВА  
 

На основу Одлуке градоначелника/председника општине о расписивању Јавног 

конкурса за суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима  број 

______________ од ____________. године, Правилника о спровођењу мера 

енергетске транзиције у домаћинствима у граду/општини ______ за 202_. годину 

(„Службени лист града/општине ________“ број ______), 

град/општина________________ 

расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
 

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

ТРАНЗИЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА 

 

Град/општина ________________ додељује бесповратна средства домаћинствима 

за суфинансирање мера енергетске транзиције. Домаћинства која остваре право на 

суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних 

субјеката изабраних путем овог јавног конкурса. 

 

Право на учешће у спровођењу мера енергетске транзиције у домаћинствима 

имају сви привредни субјекти за које Комисија за преглед и оцену поднетих 

докумената утврди да испуњавају услове дефинисане Правилником о спровођењу 

мера енергетске транзиције у домаћинствима. 

 

Мере спроводи _______________________________(организациона јединица) 

града/општине _________________. 

 

Овим путем град/општина_________________ позива све заинтересоване 

привредне субјекте да се пријаве за учешће у спровођењу мера енергетске 

транзиције у домаћинствима. 

 

Циљеви 

 

Свака јединица локалне самоуправе мора из свог Правилника преузети опште и 

специфичне циљеве који се желе постићи овим јавним позивом.  
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Финансијски оквир 

 

Укупна средства за реализацију овог јавног позива износе _________________ 

динара. Домаћинства могу остварити право на доделу бесповратних средстава у 

износу од __% од вредности добра или услуге. Износ одобрене бесповратне 

помоћи не може бити већи од ________________ динара. Остатак средстава свако 

домаћинство обезбеђује из сопствених средстава или из кредита пословне банке. 

 

Намена средстава 

 

Јавни позив мора садржати јасно наведене мере, очекивани квалитет и 

опредељена средства за сваку меру, проценат финансирања, максимални износ и 

друге параметре које јединица локалне самоуправе сматра важним, на пример: 

 

• Мера: Набавка и уградња материјала за изолацију спољних зидова на 

породичним стамбеним објектима. Спољни зид на породичним кућама 

мора бити следећих карактеристика U ≤ 0,4 W/m2K  за термичку изолацију. 

o Максимално учешће јединице локалне самоуправе до _______ 

динара са ПДВ-ом по пријави, односно до _______ % износа са ПДВ-

ом. 

o Планирана укупна средстава за суфинансирање: __________ 

динара. 

 

• Мера: Набавка и уградња столарије са одговарајућим термичким 

својствима на породичним стамбеним објектима. Спољна столарија мора 

имати следеће техничке карактеристике U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и 

балконска врата, и U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата. 

o Максимално учешће јединице локалне самоуправе до _______ 

динара са ПДВ-ом по пријави, односно до _______ % износа са ПДВ-

ом. 

o Планирана укупна средстава за суфинансирање: __________ 

динара. 

 

• Мера: Набавка и инсталација котлова или етажних пећи на дрвни пелет за 

породичне стамбене објекте подразумева набавку котла на пелет или 

етажне пећ на пелет које као енергент користе искључиво пелет, односно 

неће се одобравати средства за набавку комбинованих уређаја који као 

енергент користе чврсто гориво и пелет. 
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o Максимално учешће јединице локалне самоуправе до _______ 

динара са ПДВ-ом по пријави, односно до _______ % износа са ПДВ-

ом. 

o Планирана укупна средстава за суфинансирање: __________ 

динара. 

 

• Мера: Набавка и инсталација котлова на гас за породичне стамбене објекте. 

Својства: морају бити кондензациони котлови. 

o Максимално учешће јединице локалне самоуправе до _______ 

динара са ПДВ-ом по пријави, односно до _______ % износа са ПДВ-

ом. 

o Планирана укупна средстава за суфинансирање: __________ 

динара. 

 

Услови за учешће на конкурсу 

 

Свака јединица локалне самоуправе одређује услове за учешће на конкурсу у 

складу са својим потребама - листа услова је дата само као пример. 

 

Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани привредни субјекти 

(предузетници, задруге и привредна друштва) које испуњавају законом утврђене 

услове за обављање делатности на територији Републике Србије. Привредни 

субјекти морају да задовоље следеће услове: 

 

• да су благовремено доставили комплетну и исправну конкурсну 

документацију, 

• да су уписани у регистар АПР-а најкасније 31. децембра 2019. године, 

• да су регистровани као привредна друштва, задруге и предузетници, 

• да су у већинском приватном власништву, 

• да нису разврстани као велико правно лице у складу са Законом о 

рачуноводству према финансијским извештајима за 2019. годину, 

• да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације, 

• да су измирили доспеле обавезе јавних прихода, 

• да су према евиденцији ЦРОСО о броју радника на дан 30. децембар 2019. 

године имали најмање једног запосленог на неодређено време, 

• да имају стабилно пословање, 

• да имају довољне залихе добара (за трговце), 

• да привредни субјекти који обављају грађевинску делатност поседују 

сопствену грађевинску оперативу и 

• да имају доказано искуство у реализацији сличних или истих активности. 
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Критеријуми за оцењивање 

 

Свака јединица локалне самоуправе одређује критеријуме за оцењивање у складу 

са условима које је одабрала. У нашем примеру, горе наведени услову су уједно и 

елиминациони критеријуми за бодовања. 

 

Табела 1. Пример елиминационих критеријума 
 

Елиминациони критеријуми ДА/НЕ Статус 

Конкурсна документација је достављена 
на време 

 
Ако је одговор „не“ - 

елиминација 

Приложени су сви потребни пратећи 
документи 

 
Ако је одговор „не“- 

елиминација 

Привредни субјект је уписан у регистар 
АПР-а најкасније 31. децембра 2019. 

године 
 

Ако је одговор „не“- 
елиминација 

Привредни субјект је регистрован као 
привредно друштво, задруга или 

предузетник 
 

Ако је одговор „не“- 
елиминација 

Привредни субјект је у већинском 
приватном власништву 

 
Ако је одговор „не“- 

елиминација 

Привредни субјект је разврстан као 
велико правно лице у складу са Законом 

о рачуноводству према финансијским 
извештајима за 2019. годину 

 
Ако је одговор „да“- 

елиминација 

Над привредним субјектом је покренут 
стечајни поступак или поступак 

ликвидације 
 

Ако је одговор „да“- 
елиминација 

Привредни субјект је измирио доспеле 
обавезе јавних прихода 

 
Ако је одговор „не“- 

елиминација 

Према евиденцији ЦРОСО о броју 
радника на дан 30. децембар 2019. 

године привредни субјект има најмање 
једног запосленог на неодређено време 

 
Ако је одговор „не“- 

елиминација 

 

Сви привредни субјекти који испуне горе наведене критеријуме могу учествовати 

у спровођењу мера енергетске транзиције у домаћинствима ако је таква одлука 

јединице локалне самоуправе. 

 

Међутим, ако се јединица локалне самоуправе одлучи за ограничену листу 

привредника, поред елиминационих критеријума дефинишу се и критеријуми за 

рангирање на листе.
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Табела 2. Пример критеријума за рангирање привредних субјеката 
 

Вредност промета на рачуну у 

претходној години 

Број бодова 

Мање од 1,000,000.00 1 

1,000,001.00 - 3,000,000.00 2 

3,000,001.00 - 5,000,000.00 3 

5,000,001.00 - 7,000,000.00 4 

Више од 7,000,001.00 5 

  

Вредност залиха– за трговце Број бодова 

Мање од 1,000,000.00  1 

1,000,000.00 - 3,000,000.00 2 

3,000,001.00 - 5,000,000.00 3 

5,000,001.00 - 7,000,000.00 4 

Више од 7,000,000.00 5 

  

Број реализованих пројеката– за 

услужне делатности 

Број бодова 

Мање од 10 1 

11 – 20 2 

21-30 3 

31-40 4 

Више од 40 5 

  

Цене кључних добара и услуга 

Назив добра или услуге Квалитет Цена 

   

   

 

За последњи критеријум из примера (цене кључних добара и услуга) свака 

јединица локалне самоуправе треба да направи своју листу кључних добара и 

услуга са јасно дефинисаним прихватљивим квалитетом, за које привредни 

субјекти треба да понуде цене. Листа добара и услуга мора бити у складу са мерама 

које се суфинансирају. 
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Начин и рок пријаве 

 

Јединице локалне самоуправе треба да оставе довољно времена привредним 

субјектима за припрему и подношење документације, и то најмање 3 недеље. 

Пријаве прикупља јединица локалне самоуправе. Начин и рок пријаве морају бити 

дефинисани у јавном позиву, на пример: 

 

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком 

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ 

МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА 

– НЕ ОТВАРАТИ“, 

 

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Неблаговремене и непотпуне 

пријаве се неће разматрати. 

 

Пријава предаје се лично или препоручено поштом на адресу: 

Јединица локалне самоуправе 

Организациона јединица локалне самоуправе задужена за прикупљање пријава 

Канцеларија број: 

Адреса јединице локалне самоуправе 

 

Рок за подношење пријава је __________ 202_. године. 

 

Пратећа документација 

 

Неопходна пратећа документација обухвата: 

1. попуњен пријавни образац, 

2. потписану изјава, 

3. оригинал или оверену копију потврде надлежне филијале Пореске управе 

да је подносилац захтева измирио доспеле обавезе јавних прихода, издате 

након датума објављивања јавног позива, 

4. фотокопију последњег биланса стања и биланса успеха и 

5. листу референци и слично. 
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3.2. ПРИМЕР ПРИЈАВНОГ ОБРАСЦА  
 

БРОЈ ПРИЈАВЕ  (попуњава јединица локалне самоуправе) 

 

 

 

 

 

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У 

ДОМАЋИНСТВИМА  

у 202_ години 

 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР 
 

 

НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА  
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ПРИЈАВА 
НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У 

СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА 
 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ 
 

1. Пун назив привредног субјекта   

2. Правна форма  

3. Скраћени назив правног лица  

4. Матични број   

5. Порески идентификациони број   

6. Седиште  

Место  

Јединица локалне 
самоуправе 

 

Поштански број  

7. 
Адреса за слање поште 
(навести и поштански број) 

 

8. Број телефона  

9. Број факса  

10. Електронска пошта  

11. Интернет адреса  

 
2. ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ 
 

12. Име и презиме   

13. Пол   мушки             женски 

14. Телефон  

15. Мобилни телефон  

16. Електронска пошта  

 
3. ПРОФИЛ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 
 

17. Година оснивања   

18. Назив и шифра делатности 
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19. 
Према подацима из финансијског 
извештаја за 2019. годину 
привредни субјект је разврстан у: 

 
 микро  
 
 мало 
 
 средње 
 
 остало 
 

20. 

Према подацима из финансијског 
извештаја за 2019. годину 
привредни субјект има најмање 
једно запослено лице 

 да               не 

21. Опис делатности  

22 
Вредност добара на залихама за 
које конкурише 
(само за трговце) 

 

 

4. ОСНИВАЧИ (овај део попуњавају само предузетници и друштва са 
ограниченом одговорношћу) 

 

Предузетник 

23. Пол  мушки               женски 

Привредно друштво 

24. 
Власници привредног друштва: 
(име и презиме оснивача-ЈМБГ) 

Име и презиме ЈМБГ 

  

  

  

25. 
Заступљеност жена у власничкој 
структури 

 жена је једини власник 
 жена има удео у власништву и то 

____% 
 нема жена у власничкој структури 

Уколико је одговор на претходно питање позитиван: 
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26. 
Заступљеност жена у 
менаџерској структури 

 жена је једини власник и 
истовремено обавља менаџерску 
функцију   
 жена је једини власник али не 
обавља менаџерску функцију   
 жена има удео у власништву и 
истовремено обавља менаџерску 
функцију   
 жена има удео у власништву али не 
обавља менаџерску функцију   

 

5. ЦЕНОВНИК 

 

Назив добра или услуге Квалитет Цена 

   

   

   

   

   

 

6. ЛИСТА ДО САДА РЕАЛИЗОВАНИХ ПОСЛОВА – (само за услуге) 

 

Купац Контакт Опис услуге 

   

   

   

   

   

 

Напомена: Подносилац пријаве, односно његов законски заступник, под пуном 
кривичном, материјалном и моралном одговорношћу, изјављује да су подаци 
наведени у пријави тачни и истовремено се обавезује да ће, у случају потребе, 
пружити на увид сва званична документа која потврђују тачност информација 
приказаних у овом обрасцу. 
 

Потпис и печат подносиоца 

 

Прилози: 

1) потписана писана изјава, 
2) оригинал или оверена копија потврде надлежне филијале Пореске управе 

да је подносилац захтева измирио све доспеле обавезе јавних прихода и 
3) фотокопија последњег биланса стања и биланса успеха. 
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*Напомена: За предузетнике je потребно да изјаву достави лице које је 
регистровало обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је 
доставити изјаву директора. 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 
захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева 
потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код 
нотара. 

• У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице 
потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца 
захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара. 
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3.3. ПРИМЕР ИЗЈАВЕ 
 

ИЗЈАВА 

 

 

Ја, _____________________________________________, број ЛК 

__________________ 

                                       (име и презиме)                                                       (број личне карте) 

 

законски заступник привредног субјекта____________________________________, 

                                                                                           (назив привредног субјекта) 

матични број: _____________, изјављујем да прихватам све услове наведене у 

Јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске 

транзиције у домаћинствима.  

 

Такође изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да: 

• су сви дати наводи у пријави и пратећој документацији истинити, потпуни 

и одговарају стварном стању, 

• у текућој фискалној години и у претходне две године (2019., 2018. и 2017. 

години) привредни субјект са повезаним лицима2 није примио државну 

помоћ,3 чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила 

износ од 23 милиона динара, 

• привредни субјект није у тешкоћама према дефиницији привредног 

субјекта у тешкоћама из Уредбе о правилима за доделу државне помоћи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 

119/2014), 

• привредном субјекту није изречена ни трајна, ни привремена 

правоснажна мера забране обављања делатности у последње две године 

и 

• власници/оснивачи и законски заступници нису правноснажно осуђивани 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривична дела 

 
2 Појам повезаних лица тумачи се кумулативно у складу са Законом о привредним друштвима („Сл. 
гласник РС“, 36/2011, 99/2011, 83/2014- други закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), Законом о банкама 
(„Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и Уредбом о правилима за доделу државне 
помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014). 
3 Давалац државне помоћи је Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 
самоуправе, преко надлежних органа и свако правно лице које управља и/или располаже јавним 
средствима и додељује државну помоћ у било ком облику. 
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против права по основу рада, кривичних дела као чланови организоване 

криминалне групе, кривично дело преваре и друга кривична дела која се 

гоне по службеној дужности, као и да се против њих не води истрага нити 

кривични поступак. 

 

 

У ____________,  

 

Датум ____________     Потпис законског 

заступника 


