СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLIXII

14. март 2016. године

Број 6/16

26. На основу члана 27. Одлуке о усклађивању оснивачких аката ЈКП "Градска топлана" Ужице ("Службени лист града Ужица" број
5/13) и члана 103. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 16/13 - пречишћен текст), Градско веће на седници одржаној дана
14.03.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градска топлана" Ужице број 190-1 од 10.03.2016. године, којом су утврђене
цене услуге грејања:
За обрачун по м2:
Стамбени простор ...............................................
- Установе образовања, васпитања, здравства,
културе и верски објекти ....................................
Пословни простор ...............................................
- Специфични простор ..........................................
-

83,81 дин/м2
125,71 дин/м²
125,71 дин/м2
93,70 дин/м2.

За обрачун по утрошку:
Варијабилни део по утрошку испоручене топлотне енергије износи:
- 5,10 дин/кwh (стамбени)
- 7,66 дин/кwh (установе образовања, васпитања, здравства, културе и верски објекти)
- 7,66 дин/кwh (пословни)
- 5,71 дин/кwh (просек, специфични).
Фиксни део код обрачуна по утрошку испоручене топлотне енергије износи:
- 26,84 дин/ м² или 180,58 дин/кw (стамбени)
- 40,26 дин/ м² или 270,87 дин/кw (установе образовања, васпитања, здравства,
културе и верски објекти)
- 40,26 дин/ м² или 270,87 дин/кw (пословни)
- 30,00 дин/ м² или 201,88 дин/кw (просек, специфични).
Цена грејања за нове кориснике која се плаћа од 15. октобра до 15. априла (6 месеци, само за време грејања) износи:
Стамбени простор ...............................................
167,62 дин/м2
- Установе образовања, васпитања, здравства,
културе и верски објекти ....................................
251,42 дин/м²
Пословни простор ...............................................
251,42 дин/м2
- Специфични простор ..........................................
187,40 дин/м2
Цене су изражене без ПДВ-а.
2. Цене из тачке 1. овог решења примењиваће се од 01.03.2016. године.
3. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 352-52/16, 14.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.

27. На основу члана 159. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 52/11 и 53/13), члана 69.
Закона о основном образовању и васпитању (''Сл. гласник РС'', број 55/13), члана 103. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'', број 16/13) и
члана 8. Одлуке о превозу деце и ученика I број 344-16/16, Градско веће града Ужица, на седници одржаној 14.03.2016. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
НА БЕСПЛАТАН И РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА
Члан 1.
Овим правилником утврђују се ближи услови и начин остваривања права на бесплатан превоз деце која похађају припремни
предшколски програм и ученика основних школа и право на регресиран превоз ученика средњих школа, утврђени Одлуком о превозу деце и
ученика број 344-16/16.
Члан 2.
Право на бесплатан, односно регресиран превоз, у складу са Одлуком, имају деца и ученици са пребивалиштем на територији града
Ужица.
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Члан 3.
Право на бесплатан превоз имају:
1. деца и њихови пратиоци ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км од седишта установе;
2. ученици основних школа на удаљености већој од 2 км од седишта школе, ако похађају школу у оквиру школског подручја у којем
имају пребивалиште, а ако похађају школу ван подручја којем припадају, имају право на бесплатан превоз само у оквиру школског подручја у
којем имају пребивалиште и
3. ученици са сметњама у развоју, а по потреби и њихови пратиоци, без обзира на удаљеност места становања од школе.
Члан 4.
Право на бесплатан превоз обезбеђује се издавањем легитимација за бесплатан превоз у јавном градском превозу деци за одговарајућу
радну, односно школску годину и ученицима за одговарајућу школску годину.
Члан 5.
Предшколска установа, односно школе у којима деца похађају припремни предшколски програм, почетком радне, односно школске
године сачињавају спискове деце која су настањена на удаљености преко 2 км од седишта установе.
Спискови садрже следеће податке: име и презиме детета, адреса становања, релација на којој дете путује и подаци о пратиоцу детета.
Члан 6.
Основне школе на почетку школске године праве списак ученика који су настањени на удаљености већој од 2 км од седишта школе и
имају пребивалиште у оквиру школског подручја.
Спискови садрже следеће податке: име и презиме ученика, разред, адреса становања и релација на којој ученик путује.
Члан 7.
У циљу израде легитимација за бесплатан превоз, за свако дете односно ученика, прилаже се и:
- једна фотографија (30 х 35 мм) која није старија од 6 месеци и
- фотокопија здравствене књижице.
Члан 8.
Оверене спискове са приложеним доказима предшколска установа и основне школе достављају ЈП ''Дирекција за изградњу'' Ужице.
ЈП ''Дирекција за изградњу'' Ужице издаје деци и ученицима основних школа легитимације за бесплатан превоз у јавном градском
превозу за одговарајућу радну, односно школску годину.
Члан 9.
Ученицима са сметњама у развоју обезбеђује се бесплатан превоз на основу мишљења Интерресорне комисије о потреби овог вида
подршке и потреби ангажовања пратиоца.
Превоз може бити обезбеђен у виду месечне карте за превоз у јавном градском саобраћају или у виду новчане накнаде.
Месечна карта за превоз у јавном градском саобраћају обезбеђује се уколико здравствено стање ученика са сметњама у развоју
омогућава коришћење јавног превоза.
Новчана накнада обезбеђује се уколико здравствено стање ученика не омогућава коришћење јавног превоза или уколико јавни превоз на
тој релацији није успостављен.
Износ накнаде утврђује се у висини цене превоза у јавном градском саобраћају за одређену релацију према усвојеном новом тарифном
систему за јавни градски и приградски превоз путника на територији града Ужица, а на бази 22 радна дана.
Члан 10.
О праву на бесплатан превоз ученика са сметњама у развоју одлучује Градска управа за послове органа града, општу управу и
друштвене делатности решењем, на основу поднетог захтева и мишљења Интерресорне комисије.
Члан 11.
Ученицима средњих школа који су настањени на удаљености већој од 4 км од седишта школе и чији родитељи имају пребивалиште на
територији града Ужица, обезбеђује се попуст од 50% за куповину месечних карата у јавном градском превозу.
Члан 12.
Средње школе на почетку школске године праве списак ученика који су настањени на удаљености већој од 4 км од седишта школе и
чији родитељи имају пребивалиште на територији града Ужица.
Списак садржи: име и презиме ученика, разред, адреса становања и релација на којој ученик путује.
Члан 13.
Оверене спискове ученика који користе јавни градски превоз средње школе достављају ЈП ''Дирекција за изградњу'' и Градском
превознику.
У циљу израде легитимације за превоз, ученик доставља Градском певознику једну фотографију (30 х 35 мм) која није старија од 6
месеци.
Градски превозник издаје ученицима легитимације за превоз и месечне карте уз попуст од 50%.
Члан 14.
Ученицима средњих школа чији родитељи имају пребивалиште на територији града Ужица, а који похађају средњу школу на територији
суседних јединица локалне самоуправе, обезбеђује се попуст од 25% за куповину месечних карата у међуградском саобраћају.
Члан 15.
За превоз ученика у међуградском саобраћају бира се најповољнији превозник путем прикупљања понуда.
Са изабраним превозником градоначелник града Ужица закључује уговор о превозу ученика.
Уговором се посебно дефинишу услови превоза ученика, цена превоза по радном дану по ученику, услови и рок плаћања и висина
попуста коју превозник обезбеђује на месечну цену карте.
Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 344-16/16-01, 14.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.
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28. На основу члана 103. Статута града Ужица (Сл.лист број 16/13-пречишћен текст), Одлуке о Буџету града Ужица за 2016.годину
(Сл.лист града Ужица број 33/15), Градско веће града Ужица на седници одржаној 14.03.2016.године, доноси
ПРАВИЛНИК
О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА
У ГРАДУ УЖИЦУ ЗА 2016.ГОДИНУ
1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

На основу Стратегије локалног одрживог развоја града Ужица (2012-2020), Одлуке о формирању Буџетског фонда за заштиту животне
средине града Ужица и Програма заштите и унапређења животне средине на територији града Ужица за 2016.годину, град Ужице ће током
2016.године спровести пројекат Суфинансирање мера енергетске ефикасности породичних стамбених објеката на територији града Ужица(у
даљем тексту Пројекат). У склопу Пројекта, град Ужице ће током 2016.године објавити и спровести јавни Конкурс (позив) за подношење пријава
физичких лица за суфинансирање мера енергетске ефикасности у породичним кућама на подручју града Ужица.
Циљ пројекта је смањење штетних емисија, односно смањење загађивања ваздуха у зимском периоду кроз уштеде у енергентима које
ће се остварити бољом изолацијом стамбених објеката и коришћењем еколошких горива, повећање свести о енергетским потребама, уштедама и
рационалном коришћењу енергије за грејање у објектима физичких лица. Овај циљ је идентификован као стратешки у Стратегији локалног
одрживог развоја града Ужица, мера број 1.5.
У 2016.години суфинасираће се:
1.1. Минимум двадесет осам (28) породичних кућа на којима би се финасирало до 50 % износа укупне вредности са ПДВ-ом за
набавку и уградњу материјала за изолацију спољних зидова , максимално до 150.000,00 динара са ПДВ по објекту,
1.2. Минимум тридесет (30) породичних кућа на којима би се финасирало до 50 % износа укупне вредности са ПДВ-ом за набавку и
уградњу столарије са одговарајућим термичким својствима, максимално до 100.000,00 динара са ПДВ по објекту,
1.3. Пет (5) котлова на дрвни пелет или сечку до 50 % од вредности планиране инвестиције, максимално до 100.000,00 динара са
ПДВ-ом за један котао, без уградње и додатних делова који по спецификацији произвођача нису саставни део опреме.
1.4. Пет (5) котлова на природни гас до 50 % од вредности планиране инвестиције максимално до 60.000,00 динара са ПДВ-ом за један
котао, без уградње и додатних делова који по спецификацији произвођача нису саставни део опреме.
Средства предвиђена за суфинасирање у целости исплаћује град Ужице, након што власник породичне куће измири обавезе према
извођачу радова и испоручиоцу опреме.
Конкурс спроводи Одељење за заштиту животне средине града Ужица, док ће оцењивање пристиглих пријава и одабир корисника
субвенција спровести Комисија коју ће именовати Градоначелник. Подносиоци захтева за субвенције ће бити у писаној форми обавештени о
резулатима учешћа у Конкурсу у року од 45 дана од задњег дана пријема пријава. Резултати Конкурса ће бити јавно доступни на web страници
града Ужица.
Под критеријумима енергетске ефикасности које је потребно задовољити сматрају се искључиво следећи:
а)Спољна столарија са следећим техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):
•
U ≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата
•
U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата
б)Спољни зид на породичним кућама следећих карактеристика:
•
U ≤ 0,4 W/m2K за термичку изолација
Боја спољнег омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном локалном архитектуром, избегавајући тренд јарких и
рефлектујућих неадекватних колорита.
Неповратна новчана средства ће се исплаћивати искључиво за трошкове набавке и
уградње настале након датума објављивања листе корисника средстава.

2. УСЛОВИ КОЈЕ ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА МОРАЈУ ИСПУНИТИ

Услови које подносилац захтева мора да испуни да би добио неповратна новчана средства су следећи:
1.Доказ да је корисник средстава власник и да живи у породичној кући која је изграђена на градском подручју у првој, другој или
трећој стамбеној зони (према решењу за порез), где се и региструје повећано загађење ваздуха у зимском периоду-и прилаже:
-лична документа (копију личне карте),
-извод из листа непокретности или други документ о поседовању непокретности не старији од 6 месеци.
2. Да стамбени објекат поседује један од доказа:
-грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
-грађевинску дозволу добијену из поступка легализације у складу са законом,
-доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи.
3.Докази о редовном измиривању обавеза по основу јавних прихода буџета града Ужица:
-доказ о плаћеном порезу на имовину,
-доказ о плаћеним комуналним обавезама (последњи рачун СОН-а)
4.За власнике стамбених објеката који набављају котлове на гас, уговор са предузећем „Ужице гас“ д.о.о. о прикључењу на гасовод.
5.Власници објеката који набављају и уграђују столарију или спољну изолацију достављају изјаву да ће након спроведених мера
енергетске ефикасности као гориво користити искључиво дрва, дрвни пелет, сечку или брикет, односно природни гас, што ће бити дефинисано
уговором.

22

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 6/16"
3. УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС
Подносилац пријаве на Конкурс мора приложити следећу документацију:

3.1. Потписани и попуњени Пријавни образац за подношење захтева за суфинансирање мера енергетске ефикасности,
3.2. Изјаву о обезбеђењу сопствених средстава
3.3. Захтев за повраћај средстава
3.4. Потврду о редовном измиривању обавеза по основу јавних прихода буџета града Ужица не старија од датума објављивања
Конкурса,
3.5. Последњи рачун о плаћеним комуналним обавезама,
3.6. Уговор са предузећем „Ужице гас“ а.д.уколико се набавља котао на гас
3.7. Изјаву о коришћењу горива (за радове под 1.1. и 1.2.)
3.8. Копију личне карте,
3.9.Изјаву о броју чланова заједничког домаћинства
3.10.Копију поседовног листа за објекат не старију од 6 месеци,
3.11.Копију грађевинске дозволе,
Уколико стамбени објекат има два ли више власника по етажама, за радове под 1.1. потребно је да конкуришу сви власници. Пријаве се
предају истовремено и заводе под једним бројем. Неће се одобравати термичка изолација стамбених објеката само за појединачне етаже. Овај
услов не важи за сутерене чији фасадни зид је обрађен каменом или сличним завршним слојем.
Средства се неће одобравати за набавку и уградњу појединачних прозора и врата, осим ако овлашћени инжењер у свом извештају не
оцени да је подносилац захтева у ранијем периоду извршио замену одређеног броја прозора и врата која испуњавају критеријуме енергетске
ефикасности.
За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу користити за замену столарије на свим етажама.
Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за замену столарије.
Подносилац пријаве се може пријавити истовремено за изградњу спољнег термичког омотача, уградњу спољне столарије, односно
набавку уређаја на биомасу и природни гас, али за сваку меру је дужан предати засебну пријаву.
4. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА, ВРЕМЕ И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ
Пријава се доставља поштом или лично у писаном облику, у затвореној коверти са именом и презименом и адресом подносиоца захтева,
на адресу:
Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, Димитрија Туцовића 52
Са назнаком: СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА У ГРАДУ УЖИЦУ ЗА
2016.ГОДИНУ-Не отварати
Пријаве ће се примати 30 дана од дана објављивања позива без обзира на начин достављања.
Непотпуне пријаве, пријаве достављене након истека наведеног рока као и пријаве које се не односе на предмет Конкурса, неће се
разматрати.
5. ПРЕГЛЕД И ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА
Преглед и оцењивање пристиглих пријава и избор корисника субвенција спровешће Комисија именована од стране Градоначелника.
Листа корисника средстава утврђује се према броју додељених бодова. На основу предлога Комисије, коначну одлуку о одабиру корисника
средстава донеће Градоначелник, о чему ће подносиоци захтева за субвенције бити у писаној форми обавештени у року од 45 дана од дана
окончања Конкурса.
Уколико се ради о заједничком захтеву више власника етажа у стамбеном објекту, поднетих за изградњу спољне изолације, засебно се
оцењују (бодују). Максимални збирни бодови сваког власника етаже се сабирају, деле са бројем власника и тако добијена средња вредност је
оцена заједничке пријаве.
Уколико се два захтева на крају листе за доделу субвенције оцене са истим бројем бодова, субвенцију ће добити подносилац захтева са
већим коефицијентом К.
Уколико два или више власника етажа у објекту подносе захтев за набавку заједничког котла на пелет или сечку, односно природни гас,
један од власника етаже подноси пријаву, уз изјаву-сагласност власника друге-их етажа да се ради о заједничком пројекту.
Против Одлуке о избору корисника субвенција по објављеним резултатима Конкурса, учесник на Конкурсу може поднети приговор
Градском већу, у року од 3 дана од пријема писменог обавештења о Одлуци о избору корисника средстава. Приговором се може тражити само
преиспитивање Одлуке Комисије у односу на могућу повреду права подносиоца приговора о оцени његове пријаве. Одлука Градског већа је
коначна.
За кориснике средстава за радове 1.1.,1.2.,1.3. и 1.4. израдиће се Технички извештај о енергетском стању објекта. Извештај ће израдити
овлашћени инжењер кога ће ангажовати град Ужице, о трошку Града.
У случају приказивања неистинитих података, који по оцени Комисије не одговарају стању на терену, пријава ће бити одбијена.
6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СУБВЕНЦИЈА
Поред испуњења основних услова пријаве на Конкурс, поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава врши
ће се на основу листе предности састављене бодовањем према следећим критеријумима:
1.Социјално-економска оправданост мера енергетске ефикасности на пријављеном објекту (максимални број бодова 40),
К=
К<15
15≤К<20
20≤К<25

К-Фактор искоришћења површине
(40 бодова)
(37 бодова)
(34 бодова)
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25≤К<30
30≤К<35
35≤К<40
40≤К<45
45≤К<50
50≤К<55
55≤К<60
К>60
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(31 бодова)
(28 бодова)
(25 бодова)
(22 бодова)
(19 бодова)
(16 бодова)
(13 бодова)
(10 бодова)

2.Постојеће стање конструктивних делова објекта- топлотна заштита, опште стање фасаде, столарије и др. (максимални број бодова
по пројекту 45)
2.1.За суфинасирање за набавку и уградњу материјала за изолацију спољних зидова
а)Постојеће стање изолације спољнег зида:
-без малтера
-класичан малтер
-изолациони малтери (перлит и сл.)
-изолација дебљине 4-7 см
-изолација дебљине 8-10 см
-изолација дебљине >10 см

(15 бодова)
(12 бодова)
(9 бодова)
(6 бодова)
(3 бода)
(0 бодова)

б)Постојеће техничке карактеристике спољне столарије:
-дрво-Ал са дво или троструким изо-стаклом
-ПВЦ или Ал-ПВЦ са дво или троструким изо-стаклом
-дрвени са двоструким изо-стаклом
-дрвени са двоструким стаклом (крило на крило)
-дрвени, тип кутија, са два обична стакла
-дрвени са једним обичним стаклом

(15 бодова)
(12 бодова)
(9 бодова)
(6 бодова)
(3 бода)
(0 бодова)

в)Постојећи начин грејања просторија
-топлотна пумпа, соларно
-природни гас
-пелет,сечка
-дрво, брикет
-ел.енергија
-угаљ, лож уље

(15 бодова)
(12 бодова)
(9 бодова)
(6 бодова)
(3 бода)
(0 бодова)

2.2.За суфинансирање набавке и уградње спољне столарије са одговарајућим термичким својствима
а) Постојеће техничке карактеристике спољне столарије:
-дрвени са једним обичним стаклом
-дрвени, тип кутија, са два обична стакла
-дрвени са двоструким стаклом (крило на крило)
-дрвени са двоструким изо-стаклом
-ПВЦ или Ал-ПВЦ са дво или троструким изо-стаклом
-дрво-Ал са дво или троструким изо-стаклом

(15 бодова)
(12 бодова)
(9 бодова)
(6 бодова)
(3 бода)
(0 бодова)

б) Постојеће стање изолације спољнег зида:
-изолација дебљине >10 см
-изолација дебљине 8-10 см
-изолација дебљине 4-7 см
-изолациони малтери (перлит и сл.)
-класичан малтер
-без малтера

(15 бодова)
(12 бодова)
(9 бодова)
(6 бодова)
(3 бода)
(0 бодова)

в)Постојећи начин грејања просторија
-топлотна пумпа, соларно
-природни гас
-пелет,сечка
-дрво, брикет
-ел.енергија
-угаљ, лож уље

(15 бодова)
(12 бодова)
(9 бодова)
(6 бодова)
(3 бода)
(0 бодова)

3.За суфинансирање набавке котлова на пелет и сечку и/или природни гас (максимални број бодова 45)
а)Постојећи начин грејања просторија:
-угаљ, лож уље
-ел.енергија
-дрво, брикет

(15 бодова)
(10 бодова)
(5 бодова)
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-топлотна пумпа, соларно, гас, пелет,сечка

(0 бодова)

б)Постојеће стање изолације спољнег зида:
-изолација дебљине >10 см
-изолација дебљине 8-10 см
-изолација дебљине 4-7 см
-изолациони малтери (перлит и сл.)
-класичан малтер
-без малтера

(15 бодова)
(12 бодова)
(9 бодова)
(6 бодова)
(3 бода)
(0 бодова)

в) Постојеће техничке карактеристике спољне столарије:
-дрво-Ал са дво или троструким изо-стаклом
-ПВЦ или Ал-ПВЦ са дво или троструким изо-стаклом
-дрвени са двоструким изо-стаклом
-дрвени са двоструким стаклом (крило на крило)
-дрвени, тип кутија, са два обична стакла
-дрвени са једним обичним стаклом

(15 бодова)
(12 бодова)
(9 бодова)
(6 бодова)
(3 бода)
(0 бодова)

Уколико се за грејање користе два или више различитих енергената, пријави се додељује аритметичка средина бодова за наведене
енергенте.
Начин бодовања за меру 1.1.: Сабирају се бодови за 1 +2.1
Начин бодовања за меру 1.2.: Сабирају се бодови за 1 +2.2
Начин бодовања за меру 1.3.: Сабирају се бодови за 1 +3
Начин бодовања за меру 1.4.: Сабирају се бодови за 1 +3
Уз задовољење услова пријаве на Конкурс, поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава вршиће се на
основу критеријумима из Правилника.
Све пријаве на Конкурс предмет су провере. Листа за доделу средстава утврђује се на основу броја додељених бодова за:
-Минимум 28 објеката за набавку и уградњу материјала за изолацију спољних зидова,
-Минимум 30 објеката за набавку и уградњу столарије са одговарајућим термичким својствима
-5 котлова на дрвни пелет или сечку и
-5 котлова на природни гас.
Уколико град Ужице током трајања Конкурса не прими довољан број важећих пријава за поједини модел побољшања енергетске
ефикасности објекта за који су обезбеђена средства, Комисија ће повећати број корисника средстава за други модел зависно од броја пристиглих
пријава за поједини модел.
7. ИСПЛАТА СРЕДСТАВА
На основу Одлуке о избору корисника средстава, град Ужице ће са свим одабраним корисницима склопити Уговоре о суфинасирању.
Након изведених радова за послове од 1.1.- 1.4. потребно је граду Ужицу доставити захтев за повраћај средстава који треба да садржи следећа
документа:
-доказ о завршетку радова (радови изведени према Техничком извештају),
-рачуне о завршеним и плаћеним радовима,
-попуњен и оверен гарантни лист за материјал, опрему и радове.
У року од 30 дана од дана подношења захтева за повраћај средстава, 50% укупне вредности инвестиције, али не више од максималних
износа предвиђених за одређен модел финасирања (1.1.- 1.4), биће пренето на текући рачун корисника.
Процес спровођења мера енергетске ефикасности надзираће и пратиће стручне службе Одељења за заштиту животне средине и
овлашћени лиценцирани инжењер кога ће град Ужице ангажовати, којима ће одабрани корисник субвенција дати на увид пријавну документацију
у оргиналу.
Прихватљиви укупни инвестициони трошкови са ПДВ-ом односе се на:
• Набавку и уградњу термичке изолације спољних зидова са фасадом:
o до 1800,00 дин/м2
• Набавку и уградњу спољне столарије са одговарајућим термичким својствима:
o прозори и балконска врата до 12.000,00 дин/м2
o улазна врата до 20.000,00 дин/м2
• Набавку ложишних уређаја на пелет или сечку и природни гас без трошкова уградње:
o Уређај(котао) на пелет или сечку који подразумева сам котао, резервоар за гориво, врата и горионик)
o Уређај(котао) на природни гас-основна верзија
Прихватају се трошкови настали након датума потписивања уговора.
Конкурсом није прописан произвођач опреме и извођач радова.
Корисник субвенције ће сам сносити трошкове радова и опреме који превазилазе прихватљиве трошкове, а односе се на: посебан
дизајн фасаде, столарија у боји, улазна врата са посебним безбедносним елементима, уређаји на пелет или сечку односно природни гас са
додатном опремом и слични захтеви.
Власницима објеката који су доставили рачуне са ценама мањим од максимално утврђених, признаваће се износ који је назначен на
фактури.
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Одабрани корисник средстава дужан је најкасније у року од 10 календарских дана од дана примљеног обавештења о избору корисника
средстава изјаснити о прихватању мера из Конкурса за који се пријавио и исти је обавезан реализовати и предати Захтев за повраћај средстава
најкасније до 1.10.2016.године. Уколико се не изјасни у предвиђеном року, сматраће се да је одустао од спровођења Мера, а у складу са листом
предности за доделу средстава одабраће ће се први следећи подносилац пријаве који ће бити обавезан Меру спровести у складу са роковима који
су наведени у претходном тексту.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу града Ужица.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 352-34/16-01, 14.03. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.

29. На основу члана 100. Став 4. Закон о заштити животне средине (''Сл.гл.РС'' бр.135/2004, 36/2009, 72/2009 – др.закона и 43/2011 –
одлука УС), члана 7. став 1.Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине (''Сл.лист града Ужица'' бр.20/2009) и члана 77. Статута града
Ужица (''Сл. лист града Ужица'' бр.11/2008), Градско веће на седници одржаној 14.марта.2016.године, по претходно прибављеној сагласности
Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр. 401-00-00319/2016-09 од 23.02.2016.године, донело је,
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2016.ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Програмом утврђује се коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ужица у 2016.години.
УВОД
За реализацију активности, програма и пројеката из области заштите и унапређења животне средине, финансијска средства су
обезбеђена у Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ужица.
Приходи Буџетског фонда за заштиту животне средине у 2016. години оствариваће се по два основа:
-По основу Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл.лист.града Ужица 14/13), коју је Град Ужице донео у
складу са Уредбом о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину (''Сл. гласник'', бр.8/2010). Средства која ће бити
остварена по основу ових накнада 100 % су приход буџета Града.
-По основу који је дефинисан Уредбом о накнадама од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложен отпад . Средства остварена од
претходно поменутих накнада, у износу од 40 % су приход буџета Града, а у износу од 60 % приход буџета Републике Србије.
Укупни планирани приход Буџетског фонда за заштиту животне средине града Ужица у 2016.години износи 15 милиона динара.
I. (0001) УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИМ ВРЕДНОСТИМА (9.500.000)
I.1. Израда програма и плана енергетске ефикасност града Ужица
У складу са чланом 10. и 12. Закона о ефикасном коришћењу енергије (Сл.гласник РС број 25/13), јединица локалне самоуправе, као обвезник
система енергетског менаџмента (преко 20 000 становника), доноси програм енергетске ефикасности.
Програм енергетске ефикасности садржи нарочито:
- планирани циљ уштеда енергије у јавним објектима,
- преглед и процену годишњих енергетских потреба, укључујући процену енергетских својстава јавних објеката;
- предлог мера и активности које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

план енергетске санације и одржавања јавних објеката које користе органи јединице локалне самоуправе, јавне службе и јавна
предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе,
планове унапређења система комуналних услуга (систем даљинског грејања, систем даљинског хлађења, водовод, јавна
расвета, управљање отпадом, јавни транспорт и друго),
друге мере које се планирају у смислу ефикасног коришћења енергије,
носиоце, рокове и процену очекиваних резултата сваке од мера којима се предвиђа остваривање планираног циља,
средства потребна за спровођење програма, изворе и начин њиховог обезбеђивања.

Програм енергетске ефикасности доноси се на период од три године.
Према истом закону, Акциони план енергетске ефикасности доноси јединица локалне самоуправе и детаљније разрађује мере и
активности из програма, а садржи нарочито: мере и активности којима се предвиђа ефикасно коришћење енергије, носиоце и рокове за
спровођење планираних активности, очекиване резултате за сваку од мера, односно активности, финансијске инструменте (изворе и начин
обезбеђивања) предвиђене за спровођење планираних мера.
Акциони план се доноси се на период од једне године.
I.2. Израда елабората енергетске ефикасности јавних објеката града Ужица
Елаборат енергетске ефикасности је основни документ на основу кога се могу планирати инвестиције чији је циљ смањење потрошње
свих видова енергије за грејање и хлађење објеката, а што као позитиван ефекат има смањено аерозагађење на локалном и глобалном плану.
Јавни објекти на територији града Ужица: школе, дечји вртићи, установе, градска кућа су енергетски неефикасни и да би се смањила потреба за
енергентима потребно је као основни документ израдити елаборат енергетске ефикасности.
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I.3. Суфинансирање пројеката енергетске ефикасности домаћинстава кроз изолацију стамбених објеката, замену столарије и набавку
енергетски ефикасних уређаја за грејање
Град Ужице ће путем јавног конкурса упутити позив власницима индивидуалних стамбених објеката који желе да своје објекте учине
енергетски ефикасним, првенствено термичком изолацијом кућа, заменом столарије или заменом неефикасних ложних уређаја. Субвенције ће
бити додељене за објекте који су изграђени у првој и другој стамбеној зони, јер се у овим зонама региструје повећано загађивање ваздуха.
Власници објеката би подношењем захтева требали да испуне и одређене критеријуме (одговарајуће дозволе за објекте, докази о
власништву, докази о редовном измиривању пореза, зона у којој власник станује и слично).
Критеријуми које треба да испуне власници објеката, рок до кога треба да се доставе пријаве, рок завршетка радова, максимални износи
појединачних субвенција биће дефинисани конкурсом.
Радове мора изводити регистрован предузетник/предузеће. Овлашћени инжењер кога ће град Ужице ангажовати, утврдиће стање објекта
пре и после извођења радова(технички извештај).
Предвиђена средства могу бити увећана средствима републичких буџетских фондова или донација.
I.4 Конкурси за еколошке пројекте и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва (пројекти из области заштите животне
средине)
Упутиће се јавни позив организацијама цивилног друштва да доставе своје предлоге пројеката из области заштите и унапређења
животне средине на територији Града из области (примарнe селекција отпада, чишћења дивљих депонија, уређења јавних простора, еколошке
едукација становништва запослених у јавним предузећима, школама и вртићима на тему загађења ваздуха, управљања отпадом, заштите вода... ).
Обезбедиће се финансијска подршка организацијама цивилног друштва за учешће у међународним конкурсима за пројекте из области
заштите и унапређења животне средине као и пројекте из области енергетске ефикасности.
I.5. Израда Плана квалитета ваздуха
Према Извештају о стању квалитета ваздуха у Републици Србији у 2014.години, који је израдила Агенција за заштите животне средине
Републике Србије, у агломерацији Ужице је ваздух био III категорије-прекомерно загађен ваздух, при чему су прекорачене толерантне
вредности концентрације суспендованих честица РМ10.
Према члану 22.став 3. Закона о заштити ваздуха (Сл.гласник РС 36/09) у агломерацији у којој је утврђено да је квалитет ваздуха треће
категорије спроводе се мере за смањење загађивања ваздуха, ради краткорочног постизања толерантних вредности и дугорочног обезбеђивања
граничних вредности.
У складу са чланом 31. Закона о заштити ваздуха, у агломерацијама у којима је ваздух треће категорије, односно када загађење ваздуха
превазилази ефекте мера које се предузимају, односно када је угрожен капацитет животне средине или постоји стално загађење ваздуха на
одређеном простору, надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да донесе краткорочни акциони план и План квалитета ваздуха са
циљем да се постигну одговарајуће граничне вредности или циљне вредности утврђене законом.
I.6. Одржавање УВ уређаја у сеоским школама
Почетком године уговориће се одржавање уређаја за пречишћавање воде за пиће у школским објектима на сеоском подручју (УВ
уређаји).
Током године извршиће се набавка потребних делова (филтери, УВ лампе, електрично напајање и слично). Извршиће се поправка
оштећења и заштита делова који су у употреби више од 10 година.
I.7. Избор најбоље уређених дворишта и тераса
Поводом 5. јуна, Светског дана заштите животне средине биће реализована акција избора најуређенијег дворишта и терасе (балкона),
стамбеног објекта вишепородичног и породичног становања на градском и сеоском подручју, уз доделу адекватних награда (садни материјал,
опрема за одржавање зелених површина и сл.).
I.8.Демонтажа и складиштење радиоактивног громобрана са локације брана ''Врутци''
Током радова на изградњи бране ''Врутци'' за заштиту објеката за смештај радника постављен је радиоактивни громобран. Како се
громобран налази на парцели у власништву Града Ужица обавезни смо да у складу са чланом 90. Закона о заштити од јонизујућег зрачења и
нуклеарној сигурности ( ''Сл. гласник РС'', 36/09 и 93/12), финансирамо његово безбедно демонтирање и складиштење.
I.9.Стручно усавршавање, развој еколошке свести, еколошко образовање становништва, јавне трибине и др.
Наставити сарадњу са свим електронским и писаним медијима који су присутни у нашем окружењу на презентацији еколошких
активности и популаризацији заштите животне средине.
Према потреби штампаће се пропагандни материјал (брошуре, плакати, фасцикле, блокови...).
Као и претходних година узети учешће у раду стручних конференција, семинара и радионица из области заштите и унапређења животне
средине и енергетске ефикасности, које организују домаћа струковна удружења, институти, министарства или донаторске организације. Посетити
еколошке сајамске изложбе у земљи и у складу са могућностима учествовати на некој од њих.
Активно се укључити у рад Одбора за заштиту животне средине Златиборске области и учествовати у трошковима организовања
регионалних активности.
Планира се и организовање јавних трибина/скупова, у циљу едукације становништва, стручне и заинтересоване јавности.
Путем медија промовисаће се рад Зеленог савета града Ужица.
I.10. Уговорене обавезе из 2015. Године
-Анекс уговора о допуни студије ЦППОВ „Горјани“- „Техникум“ Врњци
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II.(0002) УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ (2.900.000)
II. 1. Примарна селекција
Радни тим који је формирао Градоначелник урадиће измене и допуне Локалног плана управљања отпадом и предложиће најповољнији
модел примарне селекције комуналног отпада за целу територију града Ужица. Извршиће се набавка дела комуналне опреме и кеса потребних за
примарну селекцију.
II. 2. Опремање пунктова за прихват посебних врста отпада из сеоских домаћинстава
Потребно је уредити пунктове за прикупљање посебних врста отпада који настаје у домаћинствима на сеоском подручју: кабасти отпад,
електрични неопасни отпад, кућна техника и намештај, истрошене гуме и сличан отпад који свакодневно настаје у домаћинству, а не може се
одложити у контејнере за комунални отпад. У 2015.години опремљен је пункт Калдрма, а у 2016.години наставити опремање пунктова у гушће
насељеним центрима сеоских месних заједница (Мокра Гора, Кремна, Каран, Равни). Локација пунктова ће бити у оквиру локације постојећих
контејнера за комунални отпад. Простор површине око 20 м2 ће бити ограђен пластифицираном челичном жицом и бетонским или металним
стубовима висине до 2 м. Подлога ће бити израђена од уваљаног туцаника или бетонирана. На видном месту ће бити табла са подацима које врсте
отпада се могу одлагати и време одношења отпада. Пункт ће бити опремљен са постојећим контејнерима за комунални отпад и једним кошем од
5-7 м3 за посебне врсте отпада из домаћинстава.
II. 3. Прикупљање отпада на сеоском подручју
Док се организовано сакупљање отпада не успостави у рубним деловима сеоских месних заједница и даље ће се користити кошеви за
отпад од 5m3 на рубним деловима сеоских месних заједница (делови насеља са мањом концентрацијом домаћинстава, раскрснице путева,
подручја на границама са суседним општинама и слично). Вршиће се превоз кабастог и другог неопасног отпада који ће бити прикупљен у
пунктовима у центрима већих месних заједница.
Као и ранијих година, на обалама акумулације „Врутци“ биће постављена два коша за отпад од 5 m3, у периоду април - октобар.
Сакупљаће се отпад и у простору заштићеног природног добра „Клисура Ђетиње“.
Сакупљање и превоз отпада вршиће ЈКП „Биоктош“ према ценовнику који одобрава Градско веће града Ужица.
II. 4. Решавање проблема сакупљања и привременог складиштења отпада анималног порекла
У претходном периоду град Ужице и општина Чајетина су реализовале пројекат „Систем за сакупљање споредних производа
животињског порекла (СПЖП) у граду Ужицу и општини Чајетина“-документација на нивоу студије изводљивости и идејног пројекта.
Овакви пројекти се финансирају из програма прекограничне сарадње (Србија-БиХ или Србија Црна Гора), али и из других програма.
Очекује се почетком 2016.године отварање позива за пројекте прекограничних програма. Постојећи пројекат је потребно дорадити у
складу са изменама Закона о планирању и изградњи и других законских прописа. Такође, потребно је дефинисати локацију.
Уколико се средства за финансирање изградње обезбеде из ЕУ преко пројеката прекограничне сарадње, потребно је пре потписивања
уговора урадити следеће допуне документа:
- Прибавити грађевинску дозволу,
- Извршити измене у пројекту према условима из грађевинске дозволе,
- Израдити пројекат прикључења на уличну и комуналну инфраструктуру,
- Израдити елаборат о енергетској ефикасности,
- Израдити пројекат противпожарне заштите,
- Техничка контрола пројекта,
- Прилагодити пројекат за конкурисање за средства за изградњу.
II.5. Уређење јавних површина
II.5.1. Ангажовање социјално-угрожених и незапослених лица
Помоћи месним заједницама у одржавању зелених површина (кошење, чишћење), које се не налазе у програму ЈП „Дирекција за
изградњу“. У протеклом периоду ове површине су уређиване повремено кроз програм јавних радова.
У 2016.години се планира да се јавне површине на сеоском подручју (у центрима насеља) очисте и покосе најмање два пута (на пролеће
и крајем лета). Овај посао ће се понудити социјално угроженим радно способним лицима.
У претходном периоду су набављене две моторне косилице за траву, које се могу узимати на реверс и користити за редовно кошење
јавних површина.
Планирати средства за редован сервис моторних косилица, набавку горива и мазива за косилице.
II. 6. Санација дивљих депонија
У 2016. години наставиће се са санацијом дивљих депонија на територији града Ужица. Санација дивљих депонија вршиће се
приоритетно у зони акумулације „Врутци“, у зони заштићених подручја, али и на другим местима. Санација депонија изводиће се машинским
путем и ручним чишћењем.
II. 7. Измена пројекта санације и рекултивације депоније „Сарића Осоје“
Одлагање отпада на депонији „Сарића Осоје“ је завршено у мају 2012. године. Постојећи пројекат санације и рекултивације депоније је
потребно усагласити са коначним стањем на терену. Пратиће се конкурси Министарства који се односе на санацију градских депонија, ради
учешћа на истим. Град ће учествовати у кофинансирању пројекта санације депоније.
II.8. Неплаћене обавезе из 2015.године
ЈКП ''Дубоко'' - трошкови депоновања комуналног отпада са сеоског подручја 880.422,54 дин.
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III.(0003) ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (2.000.000)
III.1.Мониторинг квалитета ваздуха
Мониторинг квалитета ваздуха у Ужицу се спроводи на два нивоа:
-путем локалне мреже мерних места која се финансира средствима града Ужица,
-путем државне мреже мерних места које финансира Република Србија,
Локална самоуправа, у складу Законом, доноси Програм којим се успоставља локална мрежа мерних места за праћење квалитета
ваздуха на својој територији, прати утицај загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину и обезбеђује доступност података о квалитету
ваздуха. На предлог Програма квалитета ваздуха, град Ужице прибавља сагласност Министарства.
Република Србија, преко Агенције за заштиту животне средине, у оквиру државне мреже мерних места, спроводи мерење имисије
основних загађујућих материја (чађ, сумпор диоксид, азотни оксиди) на једном мерном месту и укупних суспендованих честица ПМ10 са тешким
металима и укупних таложних материја на једном мерном месту у центру града. Република финансира и рад аутоматске мерне станице (АМС) у
Омладинској улици, преко које се прате концентрације основних и специфичних полутаната (сумпор диоксид, азот диоксид, азот моноксид и
укупни оксиди азота, угљен моноксид), али и праћење метеоролошких параметара (правац и брзина ветра, температура и релативна влажност
ваздуха, атмосферски притисак). Ови подаци су доступни у реалном времену на сваких 60 минута.
У складу са законом, сви подаци из локалне и државне мреже мониторинга квалитета ваздуха су јавни и објављују се на Интернету,
путем градског web-сајта (www.graduzice.org), као и у локалним медијима. У складу са Правилником, подаци о квалитету ваздуха на територији
града Ужица достављају се Агенцији за заштиту животне средине, и доступни су јавности у електронској форми на Интернет порталу Агенције
(www.sepa.gov.rs).
III.2.Мониторинг вода
1.Контрола изворишта и подземних вода на територији града, једанпут годишње и по потреби.
2.Контрола квалитета површинских вода: река Лужнице, Приштавице, Сушице, Камишине, Белог Рзава, Братешине, Петнице, потока на
градском подручју, у сезони ниског водостаја, једанпут годишње и по потреби, такође и контрола квалитета реке Ђетиње на профилу градске
Плаже, сваког петка у недељи, у сезони купaња, од краја јуна до краја августа.
III.3. Израда катастра сеоских водовода и извора– попис стања (наставак активности)
Да би се сагледало стање у коме се налазе сеоски водоводи на територији града Ужица, у 2015.години израђен је попис сеоских
водовода на основу података које су доставиле месне заједнице и надлежни орган за водопривреду. Евидентирано је 124 сеоска водовода. За 33
сеоска водовода у 2015. години је извршен комплетан санитарно хигијенски преглед, физичко-хемијске и микробиолошке анализе и дат предлог
мера за санацију.
У 2016.години се планира наставак активности. Такође, урадиће се преглед потребне документације и активности да би се сеоски
водоводи довели до нивоа добијања употребне дозволе, али и предузети активности на трајном решавању проблема њиховог одржавања.
Ажурираће се одлука о сеоским водоводима.
III.5.Изненадне експертизе контроле квалитета животне средине
Непланиране експертизе животне средине (воде, ваздуха, буке, земљишта)
IV. (0004) ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОДРУЧЈА СА ПРИРОДНИМ СВОЈСТВИМА (600.000)
Финансирање заштићеног природног добра подразумева израду потребне планске и програмске документације и извођење радова на
његовој заштити и унапређењу и регулисано је у складу са чл. 69 Закона о заштити природе (''Службени гласник РС'', бр. 36/2009, 88/2010 и
91/2010- исправка).
IV. 1.Заштита предела изузетних одлика ''Клисура Ђетиње''
Поступак заштите клисуре реке Ђетиње је у току. Одређен је управљач (Туристичка организација Ужице) и израђен предлог Одлуке за
проглашење заштићеног подручја. Следи организовање јавног увида и проглашење заштите.
После проглашења заштите управљач доноси План и Програм управљања.
Сви радови на заштити и унапређењу с обзиром на утврђену категорију заштите финансирају из:
- средстава буџета јединице локалне самуправе;
- средстава обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у области заштите природе;
- накнада за коришћење заштитћеног природног добра;
- донација, поклона и помоћи;
- других извора у складу са законом
Град Ужице ће у 2016. години са управљачем планирати обележавање природног добра, израду урбанистичких планова и нужне радове
на одржавању и чишћењу.
IV. 2.Заштита споменика природе ''Потпећка пећина''
Помоћ Туристичкој организацији Ужице, као управљачу Спомеником природе „Потпећка пећина“, да реализује део својих програмских
активности у складу са Планом управљања и годишњим Програмом.
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IV. 3.Заштита појединачних стабала споменика природе на територији града Ужица
Радови на заштити појединачних стабла споменика природе на територији града Ужица се с обзиром на категорију заштите финансирају
се средствима јединице локалне самоуправе.
Сви радови на заштити обављају се у складу са Планом управљања и годишњим Програмом.
Члан 2.
Овај Програм објавити у ''Службеном листу града Ужица''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број 503-4/16, 14.03.2016.године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић,с.р.

30. По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у "Службеном листу града Ужица", број 29/15 од 16. новембра
2015. године, поткрала техничка грешка, па се даје
ИСПРАВКА
У Изменама и допунама Плана генералне регулације „Крчагово“ у Ужицу (“Сл. лист града Ужица“ број 29/15), на основу исправке
грешке у Извештају Комисије за планове I број 350-65/15 од 22.10.2015. године, врши се исправка грешке у поглављу III Смернице за
спровођење плана која гласи:
„У поглављу III Смернице за спровођење плана, став 6. брише се алинеја 4“
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ
ОРГАНА ГРАДА
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