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 Председник општине Ариље, на основу члана 4. Став 1. тачка 3. Закона о заштити животне 

средине („Сл.гласник РС“ број 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука 

УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон), члана 16. Став 1, сходно члану 9.став 1. 

Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 

општини Ариље у 2022. години (“Службени гласник општине Ариље“ број 15/2022  и 55. Статута 

општине Ариље („Службени лист општине Ариље“ број 13/19) доноси 

 

ОДЛУКУ 

о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера смањења 

загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у општини Ариље за 2022. годину 

 

Члан 1. 

 Одлуком о буџету општине Ариље за 2022. годину („Службени гласник општине Ариље“ број 

31/21) предвиђена су новчана средства за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом 

из индивидуалних извора у општини Ариље у 2022. години у укупном износу од 5.000.000,00 динара, 

у оквиру раздела 5- Општинска управа, Програм 0501- Енергетска ефикасност и обновљиви извори 

енергије, Програмска активност 0001- енергетски менаџмент 620- развој заједнице 01- милион 

динара, 07- трансфери од других нивоа власти 4 милиона динара, економска класификација 454200- 

капиталне субвенције приватним предузећима, на позицији 89, извор 07 и 01.  

 

Члан 2. 

 Средства предвиђена чланом 1. ове Одлуке расподељују се за суфинансирање набавке котлова 

или етажних пећи на дрвни пелет за породичне стамбене објекте-куће у 2022. години, у циљу 

смањења штетних емисија, односно смањење загађења ваздуха кроз замену енергента у 

индивидуалним ложиштима дрвним пелетом као енергентом. 

 Максимално учешће субвенције по овом конкурсу је до 50% укупне вредности котла са ПДВ-

ом, односно максимално до 130.000,00 динара по котлу. Примењује се онај критеријум који се пре 

оствари. Преостали износ трошкова сноси корисник средстава. 

  

Члан 3. 

 За расподелу средстава предвиђених у члану 1. и 2. ове Одлуке, расписује се Јавни позив за 

привредне субјекте. 

 Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет презентацији општине Ариље и Огласној 

табли општине Ариље. 

 Текст јавног позива и образци који су саставни део јавног позива биће доступни на интернет 

страници општине Ариље и писарница Општинске управе општине Ариље – Услужни центар 

општине Ариље. 

 

Члан 4. 

 Конкурсни поступак, прикупљање, избор и оцену пристиглих пријава по јавном позиву врши 

Комисија за преглед и оцену поднетих захтева од стране привредних субјеката за суфинансирање 

мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у општини Ариље у 2022. години 

 Комисију из претходног става овог члана образује посебним решењем председник општине 

Ариље.  
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Члан 5. 

 Конкурс садржи: 

 

1. ближе одређење предмета јавног конкурса; 

2. висину и намену средстава која су опредељена за конкурс; 

3. који субјекти имају право учешћа на основу јавног позива; 

4. услове за учешће на основу јавног позива; 

5. документација коју је потребно приложити при подношењу пријаве; 

6. преузимање документације за јавни позив; 

7. податке о начину и року за подношење пријава; 

8. ближе одређује појам неблаговремених и неуредних пријава; 

9. објављивање одлуке о избору привредних субјеката; 

10. начин реализације додељених средстава. 

 

Члан 6. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“. 

 

Општина Ариље 

председник Општине 

400-34/2022, 04.08.2022. године 

А Р И Љ Е 

 

 

 

 

                                                                                                 Председник општине Ариље,  

                                                                                                Предраг Маслар с.р. 

 

                                                                                             

 
 

 


