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65. 

На основу члана 20. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 и 111/2021- др.закон), чланова 

6, 13, 14. и 17. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије (''Службени 

гласник РС'', бр. 40/2021), Уредбе о утврђивању Програма финансирања активности и мера 

унапређења енергетске ефикасности у 2022. години (''Службени гласник РС'', број 10/22) и члана 

58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 

22/2019) на предлог начелника Општинске управе општине Алибунар, а у складу са расписаним 

Јавним позивом Министарства рударства и енергетике, ЈП 1/22, Општинско веће општине 

Алибунар, на 30. седници одржаној дана 17. фебруара 2022. године  доноси 

 

ПРОГРАМ 

ФИНАНСИРАЊА АКТИВНОСТИ И МЕРА УНАПРЕЂЕЊА  

ЕФИКАСНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ У 2022. ГОДИНИ 

 

 

I. УВОД 

 

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

године (''Службени гласник РС'', број 101/2015), енергетска ефикасност и веће коришћење 

обновљивих извора енергије сврстани су међу приоритете. 

Законодавно-правни оквир за уређивање ефикасног коришћења енергије у Републици 

Србији успостављен је усвајањем Закона о ефикасном коришћењу енергије (''Службени гласник 

РС'', број 25/2013 и број 40/2021– у даљем тексту: Закон), Закона о планирању и изградњи 

(''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013 – УС, 50/2013 – УС, 98/2013 – УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 

9/2020 и 52/2021), Правилника о енергетској ефикасности зграда (''Службени гласник РС'', број 

61/2011), Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским 

својствима зграда (''Службени гласник РС'', број 69/2012 и 44/2018 – др.закон), Одлуке о буџету 

општине Алибунар за 2022. годину и Правнилника о суфинансирању мера енергетске транзиције. 

На основу интенција Владе приступило се изради овог Програма.  

 

II. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАЊА АКТИВНОСТИ И МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕФИКАСНОГ 

КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ У 2022. ГОДИНИ 
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Основни циљ Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног 

коришћења енергије у области зградарства на територији општине Алибунар за 2022. годину (у 

даљем тексту: Програм) је финансијска подршка мерама и механизмима унапређења енергетске 

ефикасности предвиђених Законом, Акционим планом и другим стратешким документима из 

области енергетике. 

Програмом треба да буду постигнути следећи посебни циљеви: 

1) остваривање уштеде енергије и њено рационално коришћење применом проверених 

савремених технологија и производа чије је коришћење економски оправдано; 

2) упосленост привредних субјеката; 

3) заштита животне средине кроз смањене емисије гасова који стварају ефекат стаклене 

баште (ГХГ гасови); 

4) повећање јавне свести о значају енергетске ефикасности. 

 

III. НОСИОЦИ ПРОГРАМА 

 

Носиоци Програма су: 

1) Република Србија; 

2) Општина Алибунар,  

3) привредна друштва и  

4) индивидуални власници стамбених објеката са територије oпштине Пландиште. 

  

IV. ФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

 

Мерa унапређења енергетске ефикасности која се нарочито финансира или суфинансира у 

складу са овим програмом је следећа: 

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),  

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 
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енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни 

систем. 

 

V. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА 

 

За реализацију овог програма и преузетих обавеза на основу Програма финансирања 

активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2022. години користе се средства 

Буџета општине Алибунар у износу од 2.000.000,00 динара. Крајњи корисници су физичка лица. 

Осим средстава општине Алибунар, Програм ће бити финансиран и из других донаторских 

средстава, средстава остварених по јавном позиву Министарства рударства и енергетике. 

Средства за финансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности  опредељују се 

као бесповратна средства. 

Средства за финансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности пријављених на 

Јавни позив за кандидовање пројеката ради финансирања унапређења енергетске ефикасности у 

стамбеним објектима, ЈП 1/22 (у даљем тексту: Јавни позив), биће предвиђена у акту о 

финансирању пројеката који ће донети општина Алибунар. 

У току 2022. године биће расписан јавни позив за избор домаћинстава за учешће у 

спровођењу мера енергетске транзиције   

Финансирање пројеката врши се у складу са Правилником, а крајњи корисници средстава 

су власници стамбених објеката. 

 
 

Република Србија – АП Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 3-1/2022-04 
Алибунар, 17. фебруара 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
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