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Година  XXXI    Бр. 1                          09. фебруар 2022. године                        Бесплатан примерак 

 
На основу члана 10. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом 

одржавању и унапређењу својстава зграда и мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 

станова на територији општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, бр.23/21), члана 69. став 1. 

тачка 24. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, бр.29/18) Општинско веће 

општине Алексинац на седници одржаној дана 09.02.2022.године, донело је следећи 

 

ПРОГРАМ  

суфинансирања енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, који спроводи 

општина Алексинац у 2022. години   

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2025.год. са пројекцијама до 2030.године 

(„Службени гласник РС“, број 101/15), енергетска ефикасност и веће коришћење обновљивих извора енергије 

сврстани су у приоритете.  

 

Планом развоја општине Алексинац 2021-2028, стављен је акценат на унапређење енергетске ефикасности и 

одрживо коришћење обновљивих извора енергије, заштиту и побољшање животне средине.  

 

Законом је предвиђено финасирање или суфинансирање пројеката, програма и активности које за циљ имају 

ефикасније коришћење енергије.  

Овај Програм суфинансирања енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, спроводи 

општина Алексинац у 2022. години.  

 

Овим Програмом одређују се: циљеви, носиоци Програма, финасирање мера енергетске санације породичних 

кућа које могу бити суфинасиране, начин финансирања и активности општине Алексинац на суфинансирању 

мера енергетске санације. 

 

II ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА СУФИНАНСИРАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, 

ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У 2022. ГОДИНИ 

Основни циљ Програма суфинансирања енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 

станова, у 2022. години (у даљем тексту: Програм) је финансијска подршка мерама и механизмима унапређења 

енергетске ефикасности предвиђених законом и Планом развоја општине Алексинац 2021-2028.  

Циљеви Програма су у складу са циљевима и интервенцијама предвиђеним Планом развоја општине 

Алексинац 2021-2028, а као врло битни издвајају се следећи:  

 

 

     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

              ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
       www.aleksinac.org 
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- Унапредити енергетску ефикасност и одрживо коришћење обновљивих извора енергије, омогућити 

заштиту и побољшање животне средине; 

- Развој инфраструктуре, модернизација и унапређење система за побољшање енергетске ефикасности 

и интензивније коришћење потенцијала обновљивих извора енергије, развој система заштите животне 

средине. 

Програмом требају бити постигнути следећи посебни циљеви:  

1) остваривање уштеде енергије и њено рационално коришћење применом проверених савремених 

технологија и производа чије је коришћење економски оправдано;  

2) коришћење обновљивих извора енергије за сопствене потребе;  

3) упосленост привредних субјеката;  

4) заштита животне средине кроз смањење емисије гасова који стварају ефекат стаклене баште (GHG гасови);  

5) повећање јавне свести о значењу енергетске ефикасности.  

Мере и Интервенције предвиђене овим Програмом су у складу и са развојним активностима Министарства 

рударства и енергетике и Уредбом о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења 

енергетске ефикасности у 2022.години („Службени гласник РС“, број 10/2022). 

 

III НОСИОЦИ ПРОГРАМА 

Носилац Програма је општина Алексинац.  

 

IV ФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ 

КУЋА И СТАНОВА 

У складу са расположивим средствима обезбеђеним у буџету општине Алексинац могу се 

финансирати следеће активности енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова: 

1. унапређење термичког омотача путем:  

(1) замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача. Ова 

мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, 

ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи 

прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на 

депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, 

обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида; 

(2) постављања термичке изолације зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на 

тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору; 

(3) постављања термичке изолације испод кровног покривача. Ова мера може 

обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, 

грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и 

лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова; 

2.  унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим 

системом путем: 

(1)  замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим; 

(2)  замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела- радијатора и пратећег прибора;  

(3)  уградње топлотних пумпи (грејач простора или комбиновани грејач); 

(4)  уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи; 

(5) опремањем система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте 

објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) 
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3. уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде; 

4. уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене 

потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и 

израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела 

и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни 

приликом прикључења на дистрибутивни систем. 

 

V НАЧИН ФИНАНСИРАЊА 

У току 2022.године Министарство рударства и енергетике расписује јавни позив за ЈЛС. 

Субвенционисани део средстава подстицаја до 50% покривају ЈЛС и Министарство, односно удео у 

финансирању овог Програма од стране грађана је минимално 50%.  

Учешће општине Алексинац у бесповратном суфинансирању активности из другог става овог члана 

може износити од 25% - 50%.  

ЈЛС ће расписати јавне позиве за привредне субјекте и домаћинства за суфинансирање пројеката енергетске 

санације стамбених зграда, породичних кућа и станова за соларне панеле. Реализацију ова два јавна позива 

ближе одређују прописана акта: Правилник и пратећа конкурсна документација.  

Реализацију јавних позива за привредне субјекте и домаћинства спровешће Општинска управа општине 

Алексинац са својим стручним службама. 

За реализацију овог Програма користе се средства подстицаја за енергетску санацију стамбених зграда, 

породичних кућа и станова, која су обезбеђена на основу Одлуке о буџету општине Алексинац за 2022.годину 

(„Службени лист општине Алексинац“, бр. 34/21), у износу од 2.000.000,00 РСД, у оквиру Програма 17. - 

Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије. Програмска активност 0501-0001 Енергетски 

менаџмент, функција 620, економска класификација 454-Субвенције приватним предузећима, као и додатни 

износ од 2.000.000,00 РСД,  који ће бити обезбеђен Изменама и допунама Одлуке о буџету  општине 

Алексинац за 2022.годину, донетом у 2022.год. Значи, укупна планирана средства за реализацију овог 

Програма су 4.000.000,00 РСД. 

Финансирање пројекта вршиће се у складу са Правилником о суфинансирању мера енегетске санације 

породичних кућа и станова, којим ће јасно бити дефинисани услови пријаве и комплетне реализације 

конкретног конкурса. 

 

VI АКТИВНОСТИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ НА СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 

У претходном периоду општина Алексинац донела је:  

- Одлуку о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу 

својстава зграда и мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на 

територији општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 23/21); 

- Програм суфинансирања енергетске санације породичних кућа (соларни панели) који спроводи 

општина Алексинац у 2021. години, („Службени лист општине Алексинац“, број 24/21);  

- Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела 

за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Алексинац за 

2021.год. („Службени лист општине Алексинац“, број 31/21);  

- Расписала је, 29.11.2021. године, Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере 

енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне 

енергије за сопствене потребе на територији општине Алексинац.  
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VII  ОБЈАВА 

Програм суфинансирања енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, које 

спроводи општина Алексинац у 2022. години, ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Алексинац“.  

 

ІI/01 Број:   400-203 

У Алексинцу, 09.02.2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                             

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                             Далибор Радичевић, с.р. 
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Издавач Општина Алексинац – Одељење за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 

018/809-005, факс: 018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине 

Алексинац. 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 


