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ГОДИНА 2021        БРОЈ 37                   КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 
На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07.... 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној 
употреби енергије („Службени гласник РС“, број  40/21),члана 25. и члана 40. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20), и  члана 66. 
став 1. тачка 25. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ број 6/2019), 
Oпштинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана  10.09.2021.  године, донело 
је 
 

 ОДЛУКУ И ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА 
О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ 

КУЋА И СТАНОВА 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова (Сл. Лист општине Куршумлија бр. 31/2021) мењају се следеће 
одредбе: 

Члан 6. мења се и гласи: 
1) „Уградња и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, крова, 

таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору 

породичних кућа и станова; 

Укупна планирана средства које општина заједно са средствима министарства 

додељује за ову меру су 800.000,00 динара. 

Општина ће дефинисати средства подстицаја са ПДВ-ом (максимални износ учешћа 
ЈЛС), која ће доделити појединачном крајњем кориснику за ову меру као мањи износ од: 

(1) максимална укупна средства подстицаја за ову меру са ПДВ-ом, износи 50% 

укупног пријављеног износа са ПДВом за ову меру, и: 

(2) 50% од износа прихватљиве цене са ПДВ-ом по јединици мере, која се добија 

множењем: (1) количине из достављене профактуре и (2) прихватљиве 

јединичне цене за ову меру са ПДВ-ом.  

 

Прихватљива јединична цена за ову меру са ПДВ-ом може  износити до 3.000.00 динара 

по квадратном метру термичке изолације са фасадом. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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2) Уградња и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, крова, 

таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору 

стамбених зграда и израда техничке документације за наведене радове; 

Укупна планирана средства које општина заједно са средствима министарства 

додељује за ову меру су 800.000,00 динара. 

Општина ће дефинисати средства подстицаја са ПДВ-ом која ће доделити 

појединачном крајњем кориснику за ову меру као мањи износ од: 

(1) максимална укупна средства подстицаја за ову меру са ПДВ-ом, 

помножена са бројем станова у пријављеној стамбеној згради износи 

50% укупног пријављеног износа са ПДВом за ову меру, и: 

(2) 50% од износа прихватљиве цене са ПДВ-ом по јединици мере, која се 

добија множењем: (1) количине из достављене профактуре и (2) 

прихватљиве јединичне цене за ову меру са ПДВ-ом.  

Прихватљива јединична цена за ову меру са ПДВ-ом се одређује да је до 3.000.00 динара 

по квадратном метру термичке изолације са фасадом. 

 

3) замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата и других 

транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким 

својствима према негрејаним просторијама, на, породичним кућама и 

становима, са пратећим грађевинским радовима; 

Укупна планирана средства које општине заједно са средствима министарства 

додељује за ову меру су 900.000,00 динара. 

Општина ће дефинисати средства подстицаја са ПДВ-ом која ће доделити 

појединачном крајњем кориснику за ову меру као мањи износ од: 

(1) максимална укупна средства подстицаја за ову меру са ПДВ-ом износи 

50% укупног пријављеног износа са ПДВом за ову меру, и: 

(2) 50% од износа прихватљиве цене са ПДВ-ом по јединици мере, која се 

добија множењем: (1) количине из достављене профактуре и (2) 

прихватљиве јединичне цене за ову меру са ПДВ-ом.  

Прихватљива јединична цена за ову меру са ПДВ-ом се одређује да може износити до 

14.000,00 динара по квадратном метру за прозоре и балконска врата до 20.000,00 

динара по метру квадратном за улазна врата.  

 

4) замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата и других 

транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким 

својствима према негрејаним просторијама, на стамбеним зградама, са 

пратећим грађевинским радовима; 

Укупна планирана средства које општина заједно са средствима министарства 

додељује за ову меру су 900.000,00 динара. 

Општина ће дефинисати средства подстицаја са ПДВ-ом која ће доделити 

појединачном крајњем кориснику за ову меру као мањи износ од: 

(1) максимална укупна средства подстицаја за ову меру са ПДВ-ом, 

помножена са бројем станова у пријављеној стамбеној згради износи 

50% укупног пријављеног износа са ПДВом за ову меру, и: 
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(2) 50% од износа прихватљиве цене са ПДВ-ом по јединици мере, која се 

добија множењем: (1) количине из достављене профактуре и (2) 

прихватљиве јединичне цене за ову меру са ПДВ-ом.  

Прихватљива јединична цена за ову меру са ПДВ-ом може износити до 14.000,00 

динара по квадратном метру за прозоре и балконска врата  до 20.000,00 динара по 

метру квадратном за улазна врата. 

  

5)  Набавка и инсталацијa котлова, на природни гас и/или биомасу (дрвни 

пелет, брикет, сечка), грејачa простора за породичне куће 

Укупна планирана средства које општина заједно са средствима министарства 

додељује за ову меру су 200.000,00 динара. 

Општина ће дефинисати средства подстицаја са ПДВ-ом која ће доделити 

појединачном крајњем кориснику за ову меру као мањи износ од 50% укупног 

пријављеног износа са ПДВом за ову меру и то:  

- до 85.000,00 динара са ПДВ-ом по пријави за набавку и уградњу котлова или грејача 

на биомасу за породичне куће; 

- до 70.000,00 динара са ПДВ-ом по пријави за набавку и уградњу котлова на гас за 

породичне куће; 

- до 70.000,00 динара са ПДВ-ом по пријави за набавку и уградњу котлова на гас за 

станове у стамбеним зградама. 

Прихватљива цена котла је цена основне верзије за ову меру са ПДВ-ом (неће се 

одобравати средства за набавку комбинованих уређаја који као енергент користе и 

чврсто гориво и пелет).  

 

6) Набавка и инсталацијa котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, 

брикет, сечка), грејачa простора,  за стамбене зграде: 

Укупна планирана средства које општина заједно са средствима министарства 

додељује за ову меру су 200.000,00 динара. 

Општина ће дефинисати средства подстицаја са ПДВ-ом која ће доделити појединачном 

крајњем кориснику за ову меру као мањи износ од 50% укупног пријављеног износа са 

ПДВом за ову меру и:  

- до 50.000,00 динара са ПДВ-ом по пријави за набавку и уградњу котлова или грејача 

на биомасу помножене са броојем станова у пријављеној стамбеној згради  

- до 40.000,00 динара са ПДВ-ом по пријави за набавку и уградњу котлова на гас 

помножене са броојем станова у пријављеној стамбеној згради 

- до 40.000,00 динара са ПДВ-ом по пријави за набавку и уградњу котлова на гас 

помножене са броојем станова у пријављеној стамбеној згради 

Прихватљива цена котла је цена основне верзије за ову меру са ПДВ-ом (неће се 

одобравати средства за набавку комбинованих уређаја који као енергент користе и 

чврсто гориво и пелет).  

 

7) набавка и уградња топлотних пумпи  и пратеће инсталације грејног система 

за породичне куће; 

Укупна планирана средства које општина заједно са средствима министарства 

додељује за ову меру су 200.000,00 милиона динара. 
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Општина ће дефинисати  средства подстицаја са ПДВ-ом која ће доделити 

појединачном крајњем кориснику за ову меру као мањи износ од 50% укупног 

пријављеног износа са ПДВ-ом за ову меру и то: 

- до 150.000,00 динара са ПДВ-ом по пријави за набавку и уградњу толотне пумпе 

  Прихватљива цена топлотне пумпе је цена основне верзије за ову меру са ПДВ-ом. 

 

Критеријуми енергетске ефикасности се одређују јавним позивом за привредне субјекте, 

али морају да задовоље следеће минималне услове:  

1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-

коефицијент прелаза топлоте): 

 - U≤ 1,5 W/метру квадратном K за прозоре и балконска врата 

 - U ≤ 1,6 W/метру квадратном K за спољна врата 

 

2) Спољни зид на породичним кућама следећих карактеристика: 

- минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема  

техничких могућности да се постави та дебљина изолације  

Боја спољашњег омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном локалном 

архитектуром, избегавајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних колорита. 

3) Минимални степен корисности котла (грејача простора) на  биомасу (дрвни пелет, 

брикет, сечка) износи 85%; 

4) Минимални степен корисности котла (грејача простора) на  природни гас износи 

90%; 

Додатни услови за доделу средстава подстицаја за енергетску санацију стамбених 

обејекта: 

1) За меру из члана 6. став 1. тачка 2) овог члана  Средства подстицаја за 

термичку изолацију неће се одобравати за појединачне етаже стамбених 

објеката. Уколико стамбени објекат има два или више власника, пријаву 

подноси један од власника уз писмену сагласност осталих власника. Сутерени 

чији је фасадни зид обложен каменом или сличним материјалом не морају се 

термички изоловати. 

2) Двојни објекти различитих власника као и објекти у низу третирају се као 

засебни објекти. 

3) Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне 

пријаве за замену столарије. 

 Критеријуми за оцењивање пријава на Јавни позив за домаћинства и стамбене 

заједнице  дати су у члану 26. овог Правилника.”  
Члан 22. мења се и гласи: 

„Право учешћа на јавном позиву имају грађани и стамбене заједнице који испуњавају 

следеће услове: 

1) да је подносилац пријаве власник породичне куће или  стана на територији 

Општине (према решењу за порез),  

2) да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат: 

(1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи, 

(2) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења 

дозволе, 
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(3) грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или 

(4) решење о озакоњењу, доказ да су започели поступак легализације. 

3) да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину(само за стамбене 

заједнице),  

4) да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар, 

5) не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре 

првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање 

пројеката енергетске ефикасности. 

 Члан 24. мења се и гласи: 

 „Документацијa коју доставља грађанин подносилац пријаве при подношењу 

пријаве:  

1) потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске 

ефикасности  са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише; 

2) попуњен образац (Прилог 2) овог правилника, који се односи на стање 

грађевинских(фасадних) елемената и грејног система објекта; 

3) фотокопију личне карте или очитана лична карта подносиоца захтева;  

4) решење о утврђивању пореза на имовину; 

5) један од доказа за стамбени објекат из Јавног позива за крајње кориснике; 

фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат  за који 

се конкурише за последњи месец, ради доказа да власници живе у пријављеном 

стамбеном објекту о (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања 

од 30 kWh месечно); 

6) потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке котла на 

гас ( за набавку котла на природни гас); 

7) предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног 

субјекта са листе директних корисника коју је објавила Општина; 

8) Фотокопија личне карте или очитана лична карта за сва физичка лица која живе 

у породичној кући или стану за који се подноси пријава;  

9) потписана изјава о сагласности да орган 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. 

 

Пријава коју на јавни позив подносе стамбене заједнице нарочито садржи:  

1) потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске 

ефикасности, са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише; 

2) попуњен образац (Прилог 2) овог правилника, који се односи на стање 

грађевинских(фасадних) елемената и грејног система објекта; 

3) решење о утврђивању пореза на имовину за сваки стан; 

4) копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност 

објекта; 

5) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за сваки стан стамбене зграде 

за коју се конкурише за последњи месец, ради доказа да власници живи у 

пријављеном стамбеном објекту (препоручује се да минимална потрошња не може 
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бити мања од 30 kWh месечно по стану- потребно за минимум  50% станова у 

згради); 

6) доказ о регистрацији Стамбене заједнице; 

7) сагласност стамбене заједнице за предложену меру; 

8) листа чланова стамбене заједнице са фотокопијом личних карата за сваког члана 

стамбене заједнице;  

9) списак свих станара стамбене зграде са копијама личне карте где се види адреса 

становања; 

10) потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке котла на гас;  

11) предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног 

субјекта са листе директних корисника коју је објавила Општина; 

12) потписана изјава о сагласности да орган 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; 

13) Потврда/доказ о редовном измиривању обавеза за 2020. годину по основу пореза на 

имовину; 

14)  и друга документа у складу са Јавним позивом. 

 

Општина ће  обезбедити прибављање информације по службеној дужности извода из листа 
непокретности путем увида у службену евиденцију кроз KNWEB.” 

 

Члан 2. 

 

У свему осталом Правлиник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених 
зграда, породичних кућа и станова (Сл. Лист општине Куршумлија бр. 31/2021) остаје 
непромењен.  

 

Члан 3. 

 

Овај Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена  у „Службеном листу 
Општине Куршумлија”. 
 
 
Број: II-02-61/2021-5 
Датум: 10.09.2021. године  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                  Радољуб Видић, дипл.економиста ср. 

2. 

 На основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације („Службени лист 

општине Куршумлија“ број 31/21 и 37/2021), Општинско веће општине на својој седници 

одржаној дана 10.09.2021. године Куршумлија доноси 

 

О Д Л У К У 
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о расписивању  

ЈАВНОГ ПОЗИВА 

за суфинансирање мера енергетске ефикасности на стамбеним зградама, породичним кућама 
и становима на територији општине Куршумлија за 2021. годину 

Члан 1. 

Расписује се Јавни позив за суфинансирање мера енергетске ефикасности на 

стамбеним зградама, породичним кућама и становима на територији општине Куршумлија 

за 2021. годину. 

У оквиру реализације Одлуке о одржавању спољног изгледа зграде, условима, начину 

и критеријумима суфинансирања обнове фасада стамбених зграда на подручју општине 

Куршумлија као финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације за 

2021. годину (у даљем тексту Одлука), а у складу са чланом 21. Правилника о 

суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, 

расписује се за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и 

стамбеним зградама на територији општине Куршумлија за 2021. годину.  

Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Правилником о 

суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, 

спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и 

радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних 

средстава су домаћинства на територији општине Куршумлија.  Домаћинства која 

остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од 

привредних субјеката изабраних на однову јавног позива Одлуком општинског већа 

општине Куршумлија бр. II-02-57/2021-2 од 25.08.2021. године, а која је објављена у 

Службеном листу општине Куршумлија бр. 35/2021. 

 Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и 

повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине 

Куршумлија. 

Члан 2. 

 Предмет Јавног позива јесте избор крајњих корисника за суфинансирање мера 

енергетске ефикасности на стамбеним зградама, породичним кућама и становима на 

територији општине Куршумлија за 2021. годину ради спровођења мера прописаних чланом  

6. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних 

кућа и станова и јавним позивом.   

Члан 3. 

Право учешћа на јавном позиву имају грађани и стамбене заједнице који 

испуњавају следеће услове: 

6) да је подносилац пријаве власник породичне куће или  стана на територији 

Општине (према решењу за порез),  

7) да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат: 
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(1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи, 

(2) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења 

дозволе, 

(3) грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или 

(4) решење о озакоњењу, доказ да су започели поступак легализације. 

8) да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину(само за стамбене 

заједнице),  

9) да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар, 

10) не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре 

првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање 

пројеката енергетске ефикасности. 

 

Члан 4. 

Право учешћа на јавном позиву немају: 

• власници стамбених објеката који су у претходном периоду користили средства општине 

за сличне активности и иста оправдали и 

• власници стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о 

додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења 

активности. 

 

Члан 5. 

IV  ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА уз ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ 

Документацијa коју доставља грађанин подносилац пријаве при подношењу пријаве:  

10) потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске 

ефикасности  са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише; 

11) попуњен образац (Прилог 2) овог правилника, који се односи на стање 

грађевинских(фасадних) елемената и грејног система објекта; 

12) фотокопију личне карте или очитана лична карта подносиоца захтева;  

13) решење о утврђивању пореза на имовину; 

14) један од доказа за стамбени објекат из Јавног позива за крајње кориснике; 

фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат  за који 

се конкурише за последњи месец, ради доказа да власници живе у пријављеном 

стамбеном објекту о (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања 

од 30 kWh месечно); 

15) потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке котла на 

гас ( за набавку котла на природни гас); 

16) предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног 

субјекта са листе директних корисника коју је објавила Општина; 

17) Фотокопија личне карте или очитана лична карта за сва физичка лица која живе у 

породичној кући или стану за који се подноси пријава;  

18) потписана изјава о сагласности да орган 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. 
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Пријава коју на јавни позив подносе стамбене заједнице нарочито садржи:  
15) потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске 

ефикасности, са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише; 

16) попуњен образац (Прилог 2) овог правилника, који се односи на стање 

грађевинских(фасадних) елемената и грејног система објекта; 

17) решење о утврђивању пореза на имовину за сваки стан; 

18) копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност 

објекта; 

19) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за сваки стан стамбене зграде за 

коју се конкурише за последњи месец, ради доказа да власници живи у пријављеном 

стамбеном објекту (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 30 

kWh месечно по стану- потребно за минимум  50% станова у згради); 

20) доказ о регистрацији Стамбене заједнице; 

21) сагласност стамбене заједнице за предложену меру; 

22) листа чланова стамбене заједнице са фотокопијом личних карата за сваког члана 

стамбене заједнице;  

23) списак свих станара стамбене зграде са копијама личне карте где се види адреса 

становања; 

24) потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке котла на гас;  

25) предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног 

субјекта са листе директних корисника коју је објавила Општина; 

26) потписана изјава о сагласности да орган 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; 

27) Потврда/доказ о редовном измиривању обавеза за 2020. годину по основу пореза на 

имовину; 

28)  и друга документа у складу са Јавним позивом. 

 

Општина ће  обезбедити прибављање информације по службеној дужности извода из листа 
непокретности путем увида у службену евиденцију кроз KNWEB. 
 
 Документација која се даје на увид Комисији приликом обиласка објекта: 

Грађевински пројекат објекта (уколико постоји). 

 

Документација која се доставља након потписивања Уговора и завршетка радова: 
Након завршетка радова потребно је да крајњи корисник достави доказ о уплати целокупног 
сопственог удела у финансирању мере (признаница/рачун) привредном субјекту (извођачу радова).   
 

Члан 6. 

Документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Општине  www.kursumlija.org  

или на пријавници општине и садржи: 

− Комплетан текст Јавног позива, 

− Прилог 1 – ЗА ГРАЂАНЕ - Пријавни образац и образац о стању породичних кућа или станова  

− Прилог 1А – ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - Пријавни образац и образац о стању СТАМБЕНИХ 

ЗГРАДА 

http://www.kursumlija.org/
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− Прилог 2 – Листа фирми/привредних субјеката са које грађани изабирају једну фирму за 

одговарајућу меру од које морају да прибаве предрачун са ценом и количином опреме и 

уградњу. Овај предрачун је обавезно поднети уз пријаву. 

− Правлилник о суфинансирању мера енергетске санације 

− Изјава о давању сагласности за привабљање података из службене евиденције 

− Изјава о давању сагласности за обраду података о личности. 

 

Члан 7. 

Евалуација пријаве подносиоца  ће се вршити у складу са Правилником усвојеним од стране 
општине. 

Члан 8. 

Подносиоци пријаву за учешће на јавном позиву попуњавају 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 ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА И СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА У СПРОВОЂЕЊУ 

МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ“, 

 

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.  

 

Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Куршумлија, или препоручено 

поштом на адресу: 

 

Општина Куршумлија 

Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске санације 

Ул. Пролетерских бригада бб,  

Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној 
табли Општине Куршумлија, 

Јавни позив ће бити отворен до 01.10.2021. године. 

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до 

истека последњег дана утврђеног рока за предају документације (печат поште), без 

обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у 

разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 

 

 

Члан 9. 
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Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који 

документ из одељка IV. Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена. 

Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују и 

решењем ће бити одбијене. 

 

Члан 10. 

Оцењивање и рангирање пројеката грађана и стамбених заједница, врши се применом 
критеријума из  члана 26. Правилника.  

Комисија разматра пријаве и у складу са условима  из члана 26. Правилника , утврђује 
прелиминарну ранг листу крајњих корисника за сваку меру на основу бодовања према 
критеријумима из члана 26. Правилника. 

Листу из става 2. овог одељка Комисија објављује на огласној табли општине и 
званичној интернет страници општине. 

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију 
по утврђивању листе из става 2. овог одељка у року од три дана од дана објављивања листе. 

На листу из става 2. овог одељка подносиоци пријава имају право приговора Комисији 
у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарницу ЈЛС. 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. овог одељка као 
и да донесе  одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана 
његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.  

На основу  листе из става 6. овог одељка Комисија врши теренски обилазак ради увида 
у стање стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до 
којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.  

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог одељка утврдила да 
је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из 
ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски обилазак првог следећег 
на листи код кога није вршен теренски обилазак.  

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева комисија 
сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један 
задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене у предмеру и 
предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на јавни позив прихватљиве. 

На основу записника из става 9. овог одељка комисија сачињава коначну листу крајњих 
корисника. 

Листу из става 10. овог одељка Комисија објављује на огласној табли општине и 
званичној интернет страници општине. 

На листу из става 10. овог одељка  подносиоци пријава код којих је извршен теренски 
обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања коначне 
листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу ЈЛС. 

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 10. овог одељка у року од 15 дана 
од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу 
крајњих корисника. 

Општинско веће општине Куршумлија доноси Одлуку о додели бесповратних средстава 
крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују 
уговори. 

Члан 11. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у “Службеном листу 

општине Куршумлија”. 
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Број: II-02-61/2021-6                                                       

Датум: 10.09.2021.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

       Радољуб Видић, дипл.економиста ср. 

3. 

На основу члана 108. став 1. и 3.  и члана 110. Статута општине Куршумлија („Сл. лист 

општине Куршумлија“, број  6/2019),  Општинско веће општине Куршумлија на седници 

одржаној дана 10.09.2021. године донело је: 

З А К Љ У Ч А К  

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

Члан 1. 

 

  Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Локалног Плана управљања отпадом 

са катастром дивљих сметлишта за период од 2021.-2030. 

Члан 2. 

Утврђује се  Програм јавне расправе о Нацрту Локалног Плана управљања отпадом са 

катастром дивљих сметлишта за период од 2021.-2030. 

Члан 3. 

Јавна расправа о Нацрту Локалног Плана управљања отпадом са катастром дивљих 

сметлишта спровешће се у периоду  од   11.09.2021.-25.09.2021. године. 

Члан 4. 

Овај Закључак објавити у "Службеном листу општине Куршумлија ". 

Број:  II-02-61/2021-7 
У Куршумлији, дана: 10.09.2021. године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                            Радољуб Видић, дипл.ецц ср. 

4. 

 На основу члана 189. Закона о основама система образовања ("Сл.гласник PC“ бр. 

88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019, 27/2018 - др.закон и 6/2020) и члана 49-51. Закона о 

предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник PC", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017-
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др.закон, 95/2018-др.закон и 10/2019) и Правилника о мерилима за утврђивање економске 

цене програма васпитања и образовања у предшколским установама ("Сл. гласник PC", бр. 

146/2014), општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној  дана 

10.09.2021.године, донело је 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ И УЧЕШЋA КОРИСНИКА 
У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ ”СУНЦЕ” КУРШУМЛИЈА 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се висина економске цене и висина учешhа корисника у 

обезбеђивању средстава за оставаривање делатности у Предшколској установи "Сунце" 

Куршумлија, чији је оснивач општина Куршумлија. 

Члан 2. 

Утврђује се висина економске цене, месечно по детету, за следеће програме и услуге: 

1. Економска цена програма васпитања и образовањ у целодневном боравку за узраст 

од 0-5.5 година, утврђује се у висини од 19.200,00 динара месечно по детету. 

2. Економска цена припремног предшколског програма у целодневном боравку, 

утврђује се у висини од 16.320,00 динара месечно по детету. 

3. Економска цена полудневног програма, утврђује се у висини од 5.095,00 динара 

месечно по детету. 

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету из 

става 1. овог члана са бројем радних дана у месецу. 

Члан 3. 

Учешће корисника услуга у економској цени по детету износи 20% и то: 

1. за целодневне облике рада за децу од 0-5,5 година, утврђује се у износу од 3.840,00 

динара месечно по детету; 

2. за целодневни облик рада за децу припремног предшколског програма, утврђује се у 

износу од 3.264,00 динара месечно по детету; 

3. за полудневни облик рада за децу, утврђује се у износу од 1.019,00 динара по детету. 

Члан 4. 

Кориснику услуга, обрачун за наплату врши се по утврђеној месечној цени у складу са 

чланом 3. овог решења. 

За дане одсуства корисник плaћa износ од 50%  од  утврђеног износа из члана 3 овог 

решења. 
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У случају проглашења ванредне ситуације или елемептаряе непогоде за дане одсуства 

детета услуга се не наплаћује. 

У случају више силе (реконструкције, санације, адаптације објекта и др.) уколико установа не 

обезбеди адекватан боравак детета у другом објекту за дане одсуства детета услуга се не 

наплаћује. 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Куршумлија“ а примењиваће се од 01.10.2021.године. 

О 6 р а з л о ж е њ е 

Према члану 189. Закона о основана система образовања и васпитања средства за 

финансирање делатности установа у области предшколског васпитања и образовања 

утврђују се на основу економске цене за остваривање програма васпитања и образовања по 

детету. Економска цена обухвата све текуhе расходе по детету из свих извора финансирања, 

а ближе услове и мерила за утврђивање економске цене прописује министар. 

У складу са чланом 49. Закона о предшколском васпитању и образоваеу решерње о висини 

економске цене по детету доноси оснивач, а родитељ, односно старатељ детета учествује у 

обезбеђењу средстава за остваривање делатности предшколске установе у складу са 

Законом. 

На предлог Предшколске установе "Сунце", у складу с Правилником о мерилима за 

утврђивањ економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама 

(„Сл.Fласник PC“,6p.146/2014.) и уз уважавање одређених специфчности утврђена је 

економска цена по детету. 

Број: II-02- 61/2021-8 
Датум: 10.09.2021. године  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                  Радољуб Видић, дипл.економиста ср. 

5. 

На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/014-
др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 66.Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр.6/2019), и члана 18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр.3/09 ), Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној 
дана 10.09.2021.године,  донело је следеће: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I.        ДАЈЕ СЕ сагласност на финансијски план Месне заједнице Пепељевац за 
2021.годину бр.02 400-81 од 03.09.2021.године. 
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II.      Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
III.  Решење доставити:  Служби месних заједница и архиви. 

 
 Број: II-02 -61/2021-9 
 У Куршумлији, 10.09.2021.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                    Радољуб Видић,дипл.ецц ср. 

 

С А Д Р Ж А Ј 

1 Одлука и изменама правилника о суфинансирању мера енергетске санације 

стамбених зграда, породичних кућа и станова … 578 

2 Одлука о расписивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске 
ефикасности на стамбеним зградама, породичним кућама и становима на 
територији општине Куршумлија за 2021. годину 
 … 583 

3 Закључак  о спровођењу јавне расправе … 589 

4 Одлука о утврђивању економске цене и учешћa корисника у обезбеђивању 

средстава за остваривање делатности предшколске установе ”Сунце” 

Куршумлија … 589 

5 Решење о давању сагласности на финансијски план Месне заједнице 

Пепељевац за 2021.годину … 591 

 


