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На основу члана 20. став 1. тачка 15. Закона о локалној само-
управи (,,Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 3. Закона о енергетици 
(,,Сл. гласник РС”, бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон и 40/2021, а у 
вези са Законом о ефикасном коришћењу енергије (,,Сл. гла-
сник РС”, бр. 25/2013 и 40/2021 - др. закон), Законом о становању 
и одржавању зграда (,,Сл. гласник РС”, бр. 104/2016 и 9/2020 - др. 
закон) и Законом о буџетском систему (,,Сл. гласник РС”, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - 
испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), на основу члана 
4. став 1. тачка 3. Закона о заштити животне средине (“Сл. гла-
сник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. 
закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 
95/2018 - др. закон), члана 15, став 1. тачка 8. Статута општине 
Беочин („Сл. лист општине Беочин“, бр. 3/19), а на основу Одлу-
ке о буџету Општине Беочин за 2021. годину (,,Службени лист 
општине Беочин“, број 35/20), Општинско веће општине Беочин 
на седнци оржаној дана 19.05.2021. године донело је

ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ И УНАПРЕЂЕЊУ

 ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА,
 ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА

Члан 1.

Овим Правилником ближе се уређује:
1. начин планирања и реализације модела финансијске 

подршке домаћинствима у процесу енергетске ефикас-
ности кроз:

• набавку и уградњу материјала за изолацију спољних зидова 
на породичним стамбеним објектима,

• набавку и уградњу столарије са одговарајућим термичким 
својствима на породичним стамбеним објектима,

• набавка и инсталација котлова или етажних пећи на дрвни 
пелет за породичне стамбене објекте,

• набавка и инсталација котлова на гас за породичне стамбе-
не објекте и

• набавка и инсталације соларних колектора за грејање и 
слично

2. спровођење поступка финансирања енергетске ефикас-
ности у домаћинствима Општине Беочин 

3. праћење извршења радова;

4. начин комуникације, правила, обавезе и одговорност лица 
и организационих јединица;

5. друга питања од важности за спровођење поступка енер-
гетске ефикасности у домаћинствима општине Беочин.

Члан 2.

За спровођење овог правилика задужује се Општинска уп-
рава Беочин.

Применом одредаба Правилника створиће се правне пре-
тпоставке за покретање поступка у коме ће доћи до реализа-
ције енергетске ефикасности на територији општине Беочин.

Члан 3.

Правилник има за циљ директно спровођење енергетске 
ефикасности која подразумева прелазак из система где се за 
производњу енергије доминантно користе конвенционални 
(необновљиви) извори енергије у систем заснован на ко-
ришћењу обновљивих енергената. На тај начин долази до 
смањена утрошка необновљивих енергената и смањење еми-
сије угљен-диоксида. Смањује се загађеност ваздуха и постиже 
опште друштвена корист – унапређује се здравље и постиже 
бољи квалитет живота свих грађана на територији општине Бе-
очин.

Члан 4.

Средства за обезбеђење овог пројекта подразумева Про-
грамско буџетирање, односно успостављање новог начина 
планирања и расподеле буџетских средстава, како би веза из-
међу политика власти општине Беочин, односно Програма који 
спроводи била еквивалентна крајњим циљевима, односно ре-
зултатима који се желе уочити и постићи.

Члан 5.

Средства намењена за суфинансирање мера енергетске 
ефикасности су опредељена Одлуком о буџету општине Бео-
чин за намену суфинансирања мера енергетске ефикасности 
стамбених зграда, породичних кућа и станова. 

Члан 6.

Учесници у поступку реализације модела финансирања јесу 
Општина Беочин, као јединица локалне самоуправе, која је за-
дужена за вођење целокупног процеса, са једне стране и грађа-
ни (домаћинства) и стамбене заједнице, тј. крајњи корисници 
бесповратних средстава, са друге стране.

Члан 7.

Механизми подршке грађинима, који општина Беочин на 
овај начин реализује, воде ка смањењу трошкова домаћинста-
ва, смањењу загађења ваздуха, обезбеђењу енергетске стабил-
ности и независности домаћинства и задовољству чланова до-
маћинства, а све у контексту очувања заштите животне среди-
не и смањења утицаја на климатске промене.
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Члан 8.

У развоју додатних механизама подршке грађанима у про-
цесу енергетске ефикасности, општина Беочин, као јединица 
локалне самоуправе, делује у складу са важећом законском ре-
гулативом Републике Србије, као и међународним обавезама 
које је Република Србија преузела.

Члан 9.

Ступањем на снагу Правилника, општина Беочин директно 
остварује удео у процесу енергетске транзиције, у области 
топлотне енергије, енергетске ефикасности и коришћења об-
новљивих извора енергије, кроз непосредну сарадњу и помоћ 
грађанима.

Члан 10.

Oвај правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у ,,Службеном листу општине Беочин“ и на интернет страни-
ци општине Беочин www.beocin.rs.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Преседавајући Општинског већа 
Број: 01-110-16/21                Председник општине
Дана:19. 05. 2021. године                Мирјана Малешевић Милкић
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