ГРАД ПИРОТ
Комисија за расподелу средстава за суфинансирање активности из Програма коришћења
средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност Града Пирота за 2020. годину, на
основу члана 3. став 3. тачака 1. Одлуке о спровођењу активности из Програма коришћења
средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност Града Пирота за 2020. годину,
објављује
Поновљени
ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће на Јавном конкурсу за суфинансирање активности из Програма коришћења
средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност Града Пирота за 2020. годину

1. Предмет конкурса
Предмет овог Конкурса је јавно прикупљање пријава за реализацију активности из Програма
коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефукасност Града Пирота за 2020.
годину и то:
- активност суфинансирања израде пројектне документације која обухвата
суфинансирање израде елабората енергетске ефикасности минимално за пет (5)
објеката. Висина износа је до 50% укупне вредности са ПДВ-ом, максимално до
20.000,00 динара са ПДВ-ом по објекту.
- активност суфинансирања мера унапређење система даљинског грејањa која
обухвата суфинансирање радова на уградњи делитеља трошкова на унутрашњој
топлотној инсталацији минимално за три (3) група купаца са заједничким предајним
местом. Висина износа је до 50% укупне вредности са ПДВ-ом, максимално до
633.,333,00 динара са ПДВ-ом по предајном месту.
2. Корисници средстава
Право на суфинансирање могу остварити за:
- активност израде пројектне документације стамбене заједнице на територији Града
Пирота који испуњавају прописане услове;
- активност радова на уградњи делитеља трошкова на унутрашњој топлотној
инсталацији, групе купаца топлотне енергије које је из система даљинског грејања
Града Пирота преузимају на заједничком предајном месту и који испуњавају
прописане услове .
3. Услови које мора да испуни подносилац пријаве
Обавезни услови за учешће на конкурсу за обе активности су:
- да је објекат легалан (да поседује употребну или грађевинску дозволу, да је грађен
пре доношења прописа, или да је легализован/озакоњен);
- да корисник средстава има обезбеђена средства за финансирање радова у висини
сопственог учешћа а у складу са захтевом.
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4. Потребна документација
Приликом пријаве на Конкурс мора се приложити следећа документација:
- пријавни образац;
- предрачун за израду елабората ЕЕ овлашћене фирме (опционо за прву активност);
- предрачун опреме и радова
- потврда ЈКП Градска топлана о усаглашеношћу (опционо за другу активност) ;
- потврда ЈКП Градска топлана о процентуалном учешћу грејне површине (опционо за
другу активност);
- оверене изјаве свих подносиоца којом се:
- потврђује висина финансијских средстава – учешћа којом располажу
подносиоци, изражена номинално и процентуално у односу на предрачун;
- даје сагласност на пријаву и правне последице које она производи.
5. Начин достављања, време и место подношења пријаве
Пријаву подносе за:
- активност суфинансирања израде елабората енергетске ефикасности, управник
стамбене заједнице;
- активност суфинансирања радова на уградњи делитеља трошкова на унутрашњој
топлотној инстлацији, заједнички група купаца.
Пријаве се подносе поштом или лично (канцеларија 4) на адресу: Градска управа Града
Пирота, Комисија за за расподелу средстава за суфинансирање активности из Програма
коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност Града Пирота за 2020,
Српских владара 82, Пирот, у затвореној коверти са назнаком „За јавни конкурс Буџетски
фонд за енергетску ефикасност - не отварати“.
Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања на огласној табли Градске управе
Града Пирота закључно са 18.09.2020. године.
Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати.
6.

Критеријуми за избор корисника средстава

Пријаве који испуњавају услове за учешће на конкурсу биће бодоване по следећим
критеријумима:
1. за активност суфинансирања израде елабората енергетске ефикасности:
- постојеће стање објекта;
- финансијско учешћа потенцијалног корисника.
2. за активност суфинансирања радова на уградњи делитеља трошкова на унутрашњој
топлотној инстлацији:
- постојеће стање објекта;
- финансијско учешћа потенцијалног корисника;
- процентуално учешће грејне површине подносиоца пријаве у укупној површини.
Начин бодовања по критеријумима је следећи:
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1. Постојеће стање објекта
За објекте који су повезани на систем даљинског грејања, бодовање за обе активности се
врши преко специфичне потрошње топлотне енергије објекта С (kW/ m2) за грејну сезону
2019/2020 који је израчунат од стране енергетског субјекта ЈКП Градска топлана Пирот.
Расподела бодова:
- С < 100
(15 бодова)
- 100 ≤ С ≤ 200
29 - 0,14 * С (од 15 до 1 бодова)
- 200 < С
(0,5 бодова)
За све објекте који нису повезани на систем даљинског грејања за активност суфинансирања
пројектне документације – 10 бодова
2. Финансијско учешће подносиоца пријаве
Бодовање се врши преко процента финасијског учешћа подносиоца пријаве (У) у укупном
износу средстава потребних за спровођење активности. Вредност У се узима из пријаве.
Расподела бодова:
- У < 50%
- 50% ≤ У ≤ 99%
- 99% < У

ПРИЈАВА СЕ ОДБАЦУЈЕ
0,2857 * У - 13,285 (од 1 до 15 бодова)
ПРИЈАВА СЕ ОДБИЈА

3. Процентуално учешће грејне површине подносиоца пријаве у укупној површини
Бодовање се врши према проценту учешћа грејне површине подносиоца пријаве који
уграђују делитеље трошкова (А) у односу на укупну грејну површину свих купаца
прикључених на заједничко предајно место.
Податак за бодовање корисник добија од ЈКП Градска топлана и прилаже се уз пријаву.
Расподела бодова:
- А < 50%
- 50% ≤ А ≤ 99%
- 99% < А

ПРИЈАВА СЕ ОДБАЦУЈЕ
0,2857 * У - 13,285 (од 1 до 14,999 бодова)
15 бодова

За заједничка предајна места где део купаца већ има уграђене и користи делитеље трошкова
у грејну површину купаца подносиоца пријаве улази и грејна површина ових купаца.
Начин бодовања за мере је сабирањем:
- за активност суфинансирања израде елабората енергетске ефикасности: 1 + 2
(максимално 30 бодова);
- за активност суфинансирања радова на уградњи мерача потрошње топлотне
енергије на унутрашњој топлотној инстлацији: 1 + 2 + 3 (максимално 45 бодова).
У случају истог броја бодова предност ће имати корисник који има већи проценат учешћа. У
случају да и након тога два корисник имају исти броја бодова предност ће имати подносиоц
чији објекат има мању специфичну потрошњу.
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7. Обрада пријава
Преглед пристиглих захтева и утврђивање нацрта листе корисника спровешће Комисија у
року од 7 од дана од дана истека конкурса.
Комисија има право да у поступку оцена пријава изврши проверу података из пријаве. У
случају приказивања неистинитих података или података који не одговарају стварном
стању пријава се одбија.
Предлог листе корисника утврђује се према броју додељених бодова.
На основу утврђеног предлога листе корисника Комисија израђује предлог Одлуке о учешћу
у суфинансирању мера енергетске санације.
Одлуку о суфинансирању активности доноси Градоначелник, на предлог Комисије.
Одлука са листом корисника објављује се на огласној табли Градске управе Града Пирота и
порталу Града Пирота.
Против Одлуке о учешћу у суфинансирању активности учесник на конкурсу може поднети
приговор Градском већу у року од 5 дана од дана објављивања.
Градско веће ће у року од 15 дана од дана подношења одлучити по приговору.
По правоснажности Одлуке, Комисија ће у року од 5 дана позвати кориснике средстава на
закључење Уговора о суфинансирању мера енергетске санације (у даљем тексту: Уговор).
Уговором између Града Пирота и корисника регулишу се међусобна права и обавезе.
Ако се корисник не одазове на позив и не закључи уговор, у року од 3 дана од дана пријема
позива, сматра се да је одустао од суфинансирања и средства се додељују следећем
рангираном на листи корисника.
Одобрена средства се на корисника средстава уплаћују након завршених радова у складу са
условима и роком који су дефинисани уговором.
Трошкове прибављања докумената, трошкове овере, трошкове радова који нису предвиђени
пријавом, као и трошкове радова који нису предвиђени у довољној количини, у целости
сносе корисници средстава.
Корисници додељена средства морају искористити најкасније до 30.11. 2020.
8. Објављивање јавног позива
Конкурс се објављује на огласној табли Градске управе Града Пирота и интернет страни
Града Пирота.
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9. Остале информације
Пријавни образац, образац изјаве и додатне информације могу се добити у просторијама
Градске управе Града Пирота, ул. Српских владара 82, у канцеларији 22 или на телефон 305
522.
Бр. ΙΙI 312 -27/2020
Пирот
08.09.2020.
КОМИСИЈА
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