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ПРИЛОГ 1 

 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ/СТАНОВЕ 

 

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ 

ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊУ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ 

ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ, ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

АРАНЂЕЛОВАЦ У 2022. ГОДИНИ 

 

1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ  

 

1. Име и презиме  

2. Број личне карте и ЈМБГ  

3. Адреса (из ЛК)  

4 Број телефона (фиксни)  

5. Број телефона (мобилни)  

 

2. МЕРА/МЕРЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПРИЈАВЉУЈЕТЕ  

Домаћинстава не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности, осим за мере из тач. 3), 4) и 5) 

 

1 
замена спољних прозора и врата, или других транспарентних елемената термичког омотача, са 

одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће 

2 

постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу, и осталих 

делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће, осим кровног 

покривача и таваница за породичне куће 

3* 
постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за 

породичне куће 

4а 
набавка и инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача 

простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, односно станове 

4б 

набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или 

замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, односно 

станове 

5** 
замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора 

за породичне куће, односно станове 

6 
набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора 

или комбиновани грејач) за породичне куће 

7 

набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле 

воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за 

породичне куће 
* за  меру из тачке 3 се може конкурисати и заједно са мером из тачке 2 

** за меру из тачке 6 се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) 

ефикаснијим из тачака 4а или 4б 
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3. ТРЕНУТНО СТАЊЕ КУЋЕ/СТАНА 

 

Површина куће/стана у квадратним 

метрима из Решења о порезу на имовину 

 

 

Број корисника који станује у објекту 
 

 

Број спратова у објекту  

 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта 

(потребно је да заокружите одговор) 

1. Спољни зидови и кров без термичке изолације  

2. Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  

3. Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 

4. Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 

 

 

Постојећи начин грејања 

(потребно је да заокружите одговор) 

1. Угаљ / лож уље / мазут  

2. Електрична енергија 

3. Дрво 

4. Природни гас / пелет / даљинско грејање 

 

 

 

 

 

Потрошна вода за домаћинство се греје на: 

(потребно је да заокружите одговор) 

(само за меру уградње соларних колектора) 

1. Угаљ / лож уље / мазут  

2. Електрична енергија 

3. Дрво 

4. Природни гас / пелет / даљинско грејање 
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Постојећи прозори на вашем објекту (потребно је да заокружите одговор) 

 

1. ЈЕДНОСТРУКИ дрвени прозори (примери на слици) 

 

 
 

 

2. ДВОСТРУКИ дрвени прозори (примери на слици) 

 

 
 

 

3. Дрвени једноструки прозори са ДУПЛИМ (ВАКУУМ) СТАКЛОМ (примери на слици) 
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4. ПВЦ или алуминијумски прозор (пример на слици) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

***Напомене:  

 

- Оцењивање и рангирање пројеката врши се у складу са Правилником којим се уређује расподела 

средстава општине Аранђеловац, и применом критеријума из одељка VIII Јавног конкурса 

 

- Уколико Комисија приликом обиласка објекта подносиоца пријаве констатује да подаци наведени 

у пријави нису истинити, подносилац ће бити дисквалификован 

 

 

У Аранђеловцу, 

 

____. ____. 2022. године 

 

            

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

 

 

______________________________ 



ПРИЛОГ 2 
 

ЛИСТА ИЗАБРАНИХ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА – ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 
 

по основу Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији 

општине Аранђеловац у 2022. години, бр. 06-275/2022-01-3 од 22. јуна 2022. године 
 

Како на Прелиминарну листу изабраних директних корисника – привредних субјеката, бр. 06-326/2022-01-3 од 11. јула 2022. године није било приговора, 

Комисија за реализацију мера енергетске санације на територији општине Аранђеловац сачинила је ову коначну Листу изабраних директних корисника – привредних 

субјеката, а у складу са Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, које се односе на унапређење термичког омотача, 

термотехничких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде, по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење 

енергетске ефикасности бр. ЈП1/22, бр. 06-221/2022-01-3 од 31. маја 2022. године:  

 

Привредни субјекти чије пријаве испуњавају услове прописане одредбама Јавног конкурса за избор привредних субјеката 

Ред. 

бр. 
Назив привредног субјекта Адреса Адреса е-Поште 

Контакт 

телефон 
Мера 

1 ПОРТАФИНЕ ПЛУС Петра Кочића бб, Аранђеловац petardjurdjevic87@gmail.com   062-180-1849 1 

2 МАЦУРА-монт село Мисача бб, Аранђеловац macuramont@gmail.com   069-124-8735 1 

3 HRAM 032 PVC TRADE DOO Ибарски пут бб, Прељина office@hram032.rs   032-5150-520 1 

4 „Сунце Маринковић“ ДОО Лепенички булевар 39, Крагујевац office@suncemarinkovic.com   034-330-870 1 

5 ПГТР „Алекса“ Космајска 155, Сопот sraleksa@gmail.com   065-530-4236 1 

6 Стил-столарија Краља Петра Првог 72, Младеновац necamilanovic@yahoo.com   065-676-7628 1 

7 EuroBar International DOO Стевана Боднарова 6, Обреновац info@eurobar.rs   065-228-0322 1 

8 ЗУТР „Стан-пласт“ Занатлијска 16, Аранђеловац stanplast@gmail.com   064-525-2555 1 

9 Corpore Bonafides Co DOO Колубарски трг 65, Лазаревац bonafidesconsulting.co@gmail.com   069-515-3326 1 – 2 – 3  

10 СУТР „Пеђа“ Кнеза Лазара 32, Аранђеловац pedja.milojevic@hotmail.com   060-300-6333 1 

11 МИЛИЋ ПВЦ Француска 34, Аранђеловац milicpvc@gmail.com   065-277-5252 1 

12 Bojanić Mont Крћевачки пут бб, Аранђеловац bojanicmont@gmail.com   069-322-3353 1 

13 АИП-ПВЦ Бањска 1, Аранђеловац pvcaip@gmail.com   062-664-413 1 

14 "ТЕХНОМОНТ" ДОО Букуљска 18, Аранђеловац tehnomontoffice@gmail.com   034-6712-074 4 – 5 – 6 – 7   

15 СЗР "Профигас" Пушкинова 28, Аранђеловац sasa.smarkovic@gmail.com 063-383-302 4 – 5 – 6 

16 КИМ ПЛУС ДОО Ђурђевданска бб, Аранђеловац office@kimplus.rs   069-690-0699 4 – 5 – 6 – 7  

17 ТП "Звезда" ДОО Занатлијска 116, Аранђеловац djura@zvezda.co.rs   034-720-243 4 – 5 – 6 
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ПРИЛОГ 3 

 

И  З  Ј  А  В  А 

 

Ја, доле-потписани/а, ________________________________________________, са 

пребивалиштем на адреси у ул. ________________________________________________, 

из ____________________, и чији су ЈМБГ: ____________________ и број Л.К.: 

____________________ (коју издаје ПС у ____________________), дајем сагласност 

општини Аранђеловац да у моје име, а за потребе Јавног позива 1/22, може за потребе 

поступка извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води 

службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања. 

 

У Аранђеловцу, 

 

____. ____. 2022. године 

 

            

ПОТПИС ДАВАОЦА ИЗЈАВЕ 

 

 

______________________________ 
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ПРИЛОГ 4 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 

 

 

МЕРА 1 – замена спољних прозора и врата, или других транспарентних елемената 

термичког омотача, са одговарајућим термичким својствима према негрејаним 

просторијама за станове и куће 

Постојеће карактеристике спољне столарије Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 50 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 40 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 30 

ПВЦ, алуминијум 10 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације 20 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 15 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 10 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 0 

 

Постојећи начин грејања Број бодова 

Угаљ / лож уље / мазут 20 

Електрична енергија 15 

Дрво 10 

Природни гас / пелет / даљинско грејање 0 

 

К-фактор заузетости површине за породичне куће и станове 
К-фактор заузетости површине представља количник укупне површине стамбеног објекта 

(из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта 

За станове За породичне куће Број бодова 

К<10 К<15 5 

10≤К<12,5 15≤К<17,5 4,5 

12,5≤К<15 17,5≤К<20 4 

15≤К<17,5 20≤К<22,5 3,5 

17,5≤К<20 22,5≤К<25 3 

20≤К≤22,5 25≤К≤27,5 2,5 

22,5≤К≤25 27,5≤К≤30 2 

К>25 К>30 1 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију  
средства општине/републике 

Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године 5 

Средства су коришћена у последње три године 0 
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МЕРА 2 – постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, 

подова на тлу, и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за 

породичне куће, осим кровног покривача и таваница за породичне куће 

Постојеће карактеристике спољне столарије Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 20 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 15 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 10 

ПВЦ, алуминијум 0 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације 50 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 40 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 30 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 10 

 

Постојећи начин грејања Број бодова 

Угаљ / лож уље / мазут 20 

Електрична енергија 15 

Дрво 10 

Природни гас / пелет / даљинско грејање 0 

 

К-фактор заузетости површине за породичне куће и станове 
К-фактор заузетости површине представља количник укупне површине стамбеног објекта 

(из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта 

За станове За породичне куће Број бодова 

К<10 К<15 5 

10≤К<12,5 15≤К<17,5 4,5 

12,5≤К<15 17,5≤К<20 4 

15≤К<17,5 20≤К<22,5 3,5 

17,5≤К<20 22,5≤К<25 3 

20≤К≤22,5 25≤К≤27,5 2,5 

22,5≤К≤25 27,5≤К≤30 2 

К>25 К>30 1 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију  
средства општине/републике 

Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године 5 

Средства су коришћена у последње три године 0 
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МЕРА 3 – постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод 

кровног покривача за породичне куће 

Постојеће карактеристике спољне столарије Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 20 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 15 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 10 

ПВЦ, алуминијум 0 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације 50 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 40 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 30 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 10 

 

Постојећи начин грејања Број бодова 

Угаљ / лож уље / мазут 20 

Електрична енергија 15 

Дрво 10 

Природни гас / пелет / даљинско грејање 0 

 

К-фактор заузетости површине за породичне куће  
К-фактор заузетости површине представља количник укупне површине стамбеног 

објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта 

Број бодова 

К<15 5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20 4 

20≤К<22,5 3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5 2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 1 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију  
средства општине/републике 

Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године 5 

Средства су коришћена у последње три године 0 
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МЕРА 4а (уз МЕРУ 5) – набавка и инсталација котлова на природни гас, грејачa 

простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за 

породичне куће, односно станове,  

и замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и 

пратећег прибора за породичне куће, односно станове 

Постојеће карактеристике спољне столарије Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум 20 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације 5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20 

 

Постојећи начин грејања Број бодова 

Угаљ / лож уље / мазут 50 

Електрична енергија 40 

Дрво 20 

Природни гас / пелет / даљинско грејање 5 

 

К-фактор заузетости површине за породичне куће и станове 
К-фактор заузетости површине представља количник укупне површине стамбеног објекта 

(из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта 

За станове За породичне куће Број бодова 

К<10 К<15 5 

10≤К<12,5 15≤К<17,5 4,5 

12,5≤К<15 17,5≤К<20 4 

15≤К<17,5 20≤К<22,5 3,5 

17,5≤К<20 22,5≤К<25 3 

20≤К≤22,5 25≤К≤27,5 2,5 

22,5≤К≤25 27,5≤К≤30 2 

К>25 К>30 1 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију  
средства општине/републике 

Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године 5 

Средства су коришћена у последње три године 0 
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МЕРА 4б (уз МЕРУ 5) – набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, 

брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао 

или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, односно станове, 

и замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и 

пратећег прибора за породичне куће, односно станове 

Постојеће карактеристике спољне столарије Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум 20 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације 5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20 

 

Постојећи начин грејања Број бодова 

Угаљ / лож уље / мазут 50 

Електрична енергија 40 

Дрво 20 

Природни гас / пелет / даљинско грејање 5 

 

К-фактор заузетости површине за породичне куће и станове 
К-фактор заузетости површине представља количник укупне површине стамбеног објекта 

(из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта 

За станове За породичне куће Број бодова 

К<10 К<15 5 

10≤К<12,5 15≤К<17,5 4,5 

12,5≤К<15 17,5≤К<20 4 

15≤К<17,5 20≤К<22,5 3,5 

17,5≤К<20 22,5≤К<25 3 

20≤К≤22,5 25≤К≤27,5 2,5 

22,5≤К≤25 27,5≤К≤30 2 

К>25 К>30 1 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију  
средства општине/републике 

Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године 5 

Средства су коришћена у последње три године 0 
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МЕРА 6 – набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног 

система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће 

Постојеће карактеристике спољне столарије Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум 20 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације 5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20 

 

Постојећи начин грејања Број бодова 

Угаљ / лож уље / мазут 50 

Електрична енергија 40 

Дрво 20 

Природни гас / пелет / даљинско грејање 5 

 

К-фактор заузетости површине за породичне куће  
К-фактор заузетости површине представља количник укупне површине стамбеног 

објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта 

Број бодова 

К<15 5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20 4 

20≤К<22,5 3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5 2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 1 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију  
средства општине/републике 

Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године 5 

Средства су коришћена у последње три године 0 
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МЕРА 7 – набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну 

припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и 

пратеће инсталације грејног система за породичне куће 

Постојеће карактеристике спољне столарије Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум 20 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације 5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20 

 

Постојећи начин грејања Број бодова 

Угаљ / лож уље / мазут 50 

Електрична енергија 40 

Дрво 20 

Природни гас / пелет / даљинско грејање 5 

 

К-фактор заузетости површине за породичне куће  
К-фактор заузетости површине представља количник укупне површине стамбеног 

објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта 

Број бодова 

К<15 5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20 4 

20≤К<22,5 3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5 2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 1 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију  
средства општине/републике 

Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године 5 

Средства су коришћена у последње три године 0 
 

Јавним конкурсом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума, и број бодова по 

пот-критеријумима, ако су пот-критеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума. Укупан 

максимални број бодова по свим критеријумима и пот-критеријумима примењеним на поједини Програм не 

може прећи 100. 

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. 

Уколико се два Захтева оцене са истим бројем бодова, предност имају подносиоци пријава чији је 

фактор искоришћавања површине (К-фактор) мањи.   

 



ПРИЛОГ 5 
 
 

Листа потребне документације 
за пријаву на Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске санације 

породичних кућа и станова, а које се односе на унапређење термичког омотача, 
термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему 

потрошне топле воде на територији општине Аранђеловац за 2022. годину 

 
 

Поштовани суграђани, 
 

На основу члана 24. Правилника о суфинансирању мера енергетске 

санације породичних кућа и станова, које се односе на унапређење термичког 

омотача, термотехничких инсталација и уградњу соларних колектора за централну 

припрему потрошне топле воде, по Јавном позиву Управе за подстицање и 

унапређење енергетске ефикасности бр. ЈП1/22, бр. 06-221/2022-01-3 од 31. маја 

2022. године, предвиђено је да се приликом подношења пријава на предметни 

Јавни конкурс доставља следећа документација:  

1) потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1); 

2) фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва 

пунолетна, односно очитане здравствене књижице за сва малолетна лица 

која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава;  

3) фотокопија рачуна за утрошену електричну енергију за објекат за 

који се конкурише, за последњи месец (минимална потрошња не може бити 

мања од 30kWh); 

4) Уговор о прикључку на гасоводну мрежу (за мере набавке котлова и 

пратеће мере); 

5) предмер и предрачун/профактура за опрему са уградњом, издати од 

привредног субјекта са Листе директних корисника – привредних субјеката 

из Прилога бр. 2; 

6) Лична изјава о члановима домаћинства (оверена код Јавног 

бележника);  

7) потписана Изјава о сагласности да орган ЈЛС за потребе поступка 

може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима 

се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања 

(Прилог 3); и  

8) Решење о озакоњењу објекта или употребна дозвола. 


