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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
20.05.2021. године 

ГОДИНА 2021. 
БРОЈ 11. 

 

 

 

 

Општинско веће општине Баточина, 

на основу члана 46. тачка 8. у вези члана 

20. став 1. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – 

други закон и 47/18), члана 68. став 2. 

тачка 8., члана 69. тачка 2. и члана 70. 

став 1. Закона о енергетској ефикасности 

и рационалној употреби енергије 

(„Службени гласник РС“, број 40/2021) и 

члана 49. став 3. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

(„Службени гласник општина Баточина“, 

број 10/116), на седници одржаној 

20.05.2021. године, донело је: 

 

ОДЛУКУ 

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 

ДОМАЋИНСТВИМА У ПРОЦЕСУ 

ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ 

 

Члан 1. 

Одлуком о финансијској подршци 

домаћинствима у процесу енергетске 

транзиције уређује се финансијска 

подршка домаћинствима у 2021. години, 

у циљу унапређења процеса енергетске 

транзиције на територији општине 

Баточина (даљем тексту: Општина). 

 

Члан 2. 

Енергетска транзиција је процес 

преласка са система у коме се 

доминантно користе конвенционални 

(необновљиви) извори енергије на систем 

заснован на коришћењу обновљивих 

извора енергије који подразумева и 

увођење мера за уштеду енергије и њено 

ефикасно коришћење. 

Кључни елементи енергетске 

транзиције су: примена мера енергетске 

ефикасности, коришћење обновљивих 

извора енергије и заштита животне 

средине и смањење утицаја на климатске 

промене. 

 

Члан 3. 

Општина ће у 2021. години кроз 

мере енергетске транзиције 

суфинансирати део трошкова на 

унапређењу енергетске ефикасности у 

домаћинствима са територије општине 

Баточина. 

Конкретне мере које ће Општина 

суфинансирати, корисници субвенција, 

учесници у процесу, поступак јавног 

оглашавања, општи и посебни услови, 

транспарентност поступка, праћење 

реализације мера, извештавање и сл. 

дефинисаће се Актом који доноси 

Општинско веће општине Баточина. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке 

обезбеђена су средства у буџету општине 

Баточина за 2021. годину. 
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Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-355/21-III од 

20.05.2021.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење ове 

oдлуке садржан је у одредбама члана 46. 

тачка 8. у вези члана 20. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи, којима је 

прописано Општинско веће врши и друге 

послове, у складу са законом, односно да 

се општина стара о заштити животне 

средине, заштити од елементарних и 

других непогода, заштити културних 

добара од значаја за општину. 

 Одредбама члан 68. став 2. тачка 

8., члна 69. тачка 2. и члана 70. став 1. 

Закона о енергетској ефикасности и 

рационалној употреби енергије, предвиђа 

се могућност да надлежни орган јединице 

локалне самоуправе својим актом може 

утврдити посебне финансијске и друге 

подстицаје и начин финансирања, начин 

остваривања подстицајних и других мера 

ефикасног коришћења енергије. 

 Разлог за доношење Одлуке о 

финансијској подршци домаћинствима у 

процесу енергетске транзиције је 

унапређење процеса енергетске 

транзиције на територији општине 

Баточина, кроз финансијску подршку 

домаћинствима у 2021. години. 

 Енергетска транзиција је процес 

преласка са система у коме се 

доминантно користе конвенционални 

извори енергије на систем заснован на 

коришћењу обновљивих извора енергије 

који подразумева увођење мера за уштеду 

енергије и њено ефикасно коришћење. 

Кључни елементи енергетске транзиције 

су: примена мера енергетске 

ефикасности, коришћење обновљивих 

извора енергије и заштита животне 

средине и смањење утицаја на климатске 

промене. Општина ће у 2021. години кроз 

мере енергетске транзиције 

суфинансирати део трошкова на 

унапређењу енергетске ефикасности у 

домаћинствима са територије Општине, а 

конкретне мере које ће Општина 

суфинансирати, корисници субвенција, 

учесници у процесу, поступак јавног 

оглашавања, општи и посебни услови, 

транспарентност поступка, праћење 

реализације мера, извештавање и сл. биће 

дефинисани Актом који доноси 

Општинско веће. 

 За реализацију ове одлуке 

обезбеђена су средства у буџету општине 

Баточина за 2021. годину и иста ће бити 

објављена у „Службеном гласнику 

општине Баточина“. 
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Издавач: Скупштина општине Баточина 

Уредник: Тања Вукојевић 


