
ПРИЛОГ 4

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ГРАЂАНА (ДОМАЋИНСТАВА)

Поступак  за  оцењивање  пристиглих  пријава  и  избор  корисника  средстава  врши ће  се
према следећим критеријумима: 

1. Тренутно стање спољних зидова Број бодова

Немају термичку изолацију 20

 Имају термичку изолацију стиропор до 8 цм 10

Имају термичку изолацију стиропор преко 8 цм 8

 Имају термичку изолацију камену вуну до 5 цм 8

 Имају термичку изолацију камену вуну преко 8 цм 6

2. Постојећи енергент за грејање Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 20

Електрична енергија 15

Дрво 10

Природни гас/пелет 5

Градска топлана 2

3. Постојећи уређаји за грејања Број бодова

Пећ („Смедеревац“ или слично) 20

Комбиновано грејање: на пећи и електричне грејаче 15

Електрични грејачи (ТА пећи, грејалице, уљани радијатори) 12

Котао на угаљ 10

Котао на дрво 8

Котао на гас 6

Котао на пелет 4

Градска топлана 2

4. Постојеће карактеристике спољне столарије Број бодова

Дрвени, једноструки са једним стаклом 20

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 15

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 10

Матална 5

ПВЦ, алуминијум 0



5. постојећи  начин грејања санитарне воде на: Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 30

Електрична енергија-бојлер 20

Дрво 10

Природни гас/пелет 0

Као критеријум за бодовање, за све мере, користи се К фактор заузетости површине, који
представља количник укупне површине стамбеног објекта П (из пореске пријаве) и броја
корисника тог објекта Б.  К= П / Б

6. К фактор заузетости површине за породичне куће
Број 
бодова

К<5 20

19,945 - К*0,189 19-1

К>100 0

За  Меру  1  и  Меру  2  за  бодовање користиће  се  критеријуми  1,2,3,4  и  6  а  за  Меру  3
критеријуми 2,3,4,5 и 6.

Уколико се за грејање користе два или више различитих енергената, број бодова се рачуна
као аритметичка средина бодова за наведене енергенте.

Приликом бодовања столарије на објекту на коме се налази више врста столарије бодоваће
се прозори чија је укупна површина највећа.

Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова,  предност имају грађани чији је
фактор искоришћавања површине К већи, а потом пријава која је раније поднешена.   
 
Укупан максимални број бодова по свим критеријумима примењеним за појединачну меру
не може прећи 100.


