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Најчешћа питања грађана  и одговори у вези  
 Јавног конурса за суфинансирање спровођење мера 

смањења загађења ваздуха у Нишу пореклом из 
индивидуалних ложишта за 2021. годину 

08.06.2021. 

1. Да ли извод из листа непокретности мора да буде издат и оверен од стране РГЗ-а или 

може извод који је одштампан са сајта РГЗ-а? 

Прихватаће се лист непокретности издат од стране РГЗ-а или одштампан и оверен 

код нотара. 

 

2. Да ли је неопходно да чланови домаћинства буду пријављени на адреси објекта где се 

врши инвестиција набавке котлова на пелет/гас или врши прикључак на систем 

даљинског грејања? 

Подносилац захтева као и чланови домаћинства који се наводе у пријави, морају имати 

пријављено пребивалиште на адреси где се врши инвестиција набавке котлова на 

пелет/гас или врши прикључак на систем даљинског грејања. 

 

3. Да ли постоји форма потврде о примањима чланова домаћинства? 

Прихватиће се све потврде издате и оверене од стране послодавца, из којих се 

несумљиво могу утврдити потребни подаци из Члана 6 Правилника о спровођењу мера 

смањења загађења ваздуха у граду нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. 

години 

 

4. Где могу да се нађу све потребне информације о конкурсу? 

Све потребне информације о кокурсу могу се наћи на сајту Канцеларије за локални 

економски развој https://investnis.rs/aktuelnost/javni-konkurs-za-sufinansiranje-mera-

smanjenja-zagadjenja-vazduha-u-gradu-nisu-poreklom-iz-individualnih-lozista-u-2021-

godini/ 

и на сајту Града Ниша https://www.ni.rs/, затим на огласној табли у Николе Пашића 24, 

али и  лично у просторијама Канцеларије за локални еконосмки развој, ул. Генерала 

Милојка Лешјанина 39 или позивањем на број телефона 018/504658 

 

 

5. Где може да се добије пријавни образац? 

Пријавни образац се може преузети са сајта Канцеларије за локални еконосмки развој 

https://investnis.rs/aktuelnost/javni-konkurs-za-sufinansiranje-mera-smanjenja-zagadjenja-

vazduha-u-gradu-nisu-poreklom-iz-individualnih-lozista-u-2021-godini/ 

и на сајту Града Ниша https://www.ni.rs/ као и лично преузети у просторијама 

Канцеларије за локални еконосмки развој, ул. Генерала Милојка Лешјанина 39 

 

 

6. Ако је поднет захтев за превођење пословно-стамбеног објекта у стамбени и ако 

поседујем елаборат о томе, да ли може да се конкурише? 

https://investnis.rs/aktuelnost/javni-konkurs-za-sufinansiranje-mera-smanjenja-zagadjenja-vazduha-u-gradu-nisu-poreklom-iz-individualnih-lozista-u-2021-godini/
https://investnis.rs/aktuelnost/javni-konkurs-za-sufinansiranje-mera-smanjenja-zagadjenja-vazduha-u-gradu-nisu-poreklom-iz-individualnih-lozista-u-2021-godini/
https://investnis.rs/aktuelnost/javni-konkurs-za-sufinansiranje-mera-smanjenja-zagadjenja-vazduha-u-gradu-nisu-poreklom-iz-individualnih-lozista-u-2021-godini/
https://www.ni.rs/
https://investnis.rs/aktuelnost/javni-konkurs-za-sufinansiranje-mera-smanjenja-zagadjenja-vazduha-u-gradu-nisu-poreklom-iz-individualnih-lozista-u-2021-godini/
https://investnis.rs/aktuelnost/javni-konkurs-za-sufinansiranje-mera-smanjenja-zagadjenja-vazduha-u-gradu-nisu-poreklom-iz-individualnih-lozista-u-2021-godini/
https://www.ni.rs/
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Док  поступак превођења не буде окончан,немате право учешћа на конкурсу. У складу 

са Чланом 5. Правилника право учешћа на Конкурсу  немају власници стамбено-

пословних објеката,  док год поступак не буде окончан.  

 

7. Ако имам решење о озакоњењу објекта, а није извршена промена у листу 

непокретности код РГЗ-а да ли могу да конкуришем? 

У овом случају потребно је да уз Извод поседовног листа из Катастра непокретности 

на коме се види забележба да је објекат у поступку легализације, приложити и Решење 

о легализацији. 

 

8. Да ли произвођач котла на пелет мора да буде из Ниша? Да ли трговачка радња мора 

да буде из Ниша? 

Не мора. У складу са чланом 17. Правилника Конкурсом није прописан произвођач 

опреме и извођач радова. 

 

9. Где се добијају потврде из „Југоросгаса“ и ЈКП „градска топлана“? 

Потврде Југоросгаса можете добити у пословници Југоросгаса на адреси Зетска 6 

подношењем захтева. Образац захтева можете добити у пословници Југорос гаса.  

Потврде ЈП Градска Топлана можете добити у услужном центру у улици Благоја 

Паровића 3 подношењем захтева. Образац захтева можете добити у услужном 

центру ЈП Градска Топлана, али на на сајту http://nitoplana.rs/  

10. Да ли набавка котла на пелет може да се изврши за време трајања конкурса или само 

након потписивања Уговора? 

У складу са чланом 4 Правилника  трошкови радова, набавке материјала и опреме који 

настану пре потписивања Уговора о суфинасирању обе уговорне стране се неће 

прихватити. 

 

11. Да ли се броје само радни дани или баш 30 дана од дана објављивања конкурса? 

Трајање конкурса је 30 календарских дана.  

 

12. Да ли грађанин сам финансира набавку уређаја и тек након тога се врши повраћај 

средстава? 

Да. У складу са чланом 16 Правилника исплата средстава извршиће се у року од 45 

дана од дана подношења захтева за повраћај средстава. 

 

13. Где се врши пријављивање на конкурс? 

Пријава се подноси у затвореној коверти са именом, презименом и адресом подносиоца 

захтева, ИСКЉУЧИВО поштом на адресу:  

Град Ниш 

Градска управа за органе града и грађанска стања  

Николе Пашића 24, Ниш 

 

Са назнаком: СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ 

НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ЛОЖИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ – Не 

отварати 

 

http://nitoplana.rs/
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14. Да ли треба да се добије потврда од „Југоросгаса“ ако подносилац захтева има Решење 

о прикључењу на гас? 

Решење о прикључењу на гас сматраће се валидним доказом, тако да није потребно 

достављати потврду. 

 

15. Ако дете има 16 година и поседује личну карту, да ли је потребно уверење о 

пребивалишту за децу? 

Уколико дете поседује биометријску личну карту потребно је поднети очитану личну 

карту, у супротном је потребно доставити потврду о пребивалишту. 

16. Центар за рециклажу прима само електричне и електронске уређаје а не и старе 

котлове. Старе котлове прима само отпад, да ли може потврда из отпада? 

На сајту Града Ниша https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Spisak-izdatih-dozvola-u-

oblasti-upravljanja-otpadom-A%C5%BDURIRANJE.pdf налази се регистар оператера за 

управљање отпадом са издатим дозволама, потврда неког од наведених оператера 

сматраће се валидним доказом. 

 

https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Spisak-izdatih-dozvola-u-oblasti-upravljanja-otpadom-A%C5%BDURIRANJE.pdf
https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Spisak-izdatih-dozvola-u-oblasti-upravljanja-otpadom-A%C5%BDURIRANJE.pdf

