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96. На основу члана 69. став 1. тачка 2. и члана 70. став 1.  Закона о енергетској 

ефикасности и рационалној употреби енергије ("Службени гласник РС", број 40/21), чл. 61. 

Статута општине Нова Црња ("Службени лист општине Нова Црња", број 9/08, 16/12, 16/15 и 

2/19 ), и Уредбе о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења 

ефикасног коришћења енергије у 2021. години ("Службени гласник РС", бр. 9/21 и 32/21),  

Општинско веће општине Нова Црња  на седници одржаној дана 20.5.2021. године, донело је: 

 

О Д Л У К У 

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ УНАПРЕЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

 

Члан 1.  

 

Овом одлуком уређује се финансијска подршка домаћинствима у 2021. години у циљу 

унапређења процеса енергетске транзиције на територији општине Нова Црња (у 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. 

 

 Мере унапређења енергетске ефикасности  су: 

1.  унапређење термичког омотача зграде, односно свих елемената зграде који 

раздвајају унутрашњи грејни простор од спољашњег простора и негрејаног простора зграде, 

путем:  

- замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача, 

- постављања термичке изолације зидова, крова, таваница изнад отворених пролаза, 

зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору. 

 

                                                                        Члан 4. 

 

           Општина ће у 2021. години кроз мере унапређења енергетске ефикасности у процесу 

 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

Година XXX Нова Црња  21.05.2021. године Број: 17 
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енергетске транзиције суфинансирати део трошкова на унапређењу енергетске ефикасности у 

домаћинствима са територије општине Нова Црња. 

 Конкретне мере које ће Општина суфинансирати, корисници субвенција, учесници у 

процесу, поступак јавног оглашавања, општи и посебни услови, критеријуми за оцену 

поднетих пријава, транспарентност поступка, праћење реализације мера, извештавање и сл. 

дефинисаће се Правилником о финансијској подршци унапређењу енергетске 

ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Нова 

Црња и Програмом о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности 

стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Нова Црња у 2021. 

години, које доноси Општинско веће општине Нова Црња (у даљем тексту: Општинско веће). 

                                                                        Члан 5. 

 

За реализацију ове одлуке обезбеђена су средства у буџету општине Нова Црња за 2021. 

годину. 

Укупан износ средстава у 2021. години за унапређење енергетске ефикасности 

домаћинстава са територије општине Нова Црња износи 500.000,00 (петстотинахиља) динара 

са ПДВ-ом. 

Средства су обезбеђена у Одлуци о Буџету општине Нова Црња за 2021. годину 

("Службени лист општине Нова Црња", број 36/20) у оквиру Програма 17 Енергетска 

ефикасност и обновљиви извори  енергије, Програмска активност 0501-0001 Енергетски 

менаџмент, функција 560, позиција 80/1 - економска класификација 454 - Субвенције 

приватним предузећима.  

Расподела средстава биће извршена у складу са Правилником и Програмом које доноси 

Општинско веће.                                       

  Члан 6.   

 

  Активности ће се спроводити на стамбеним објектима у власништву физичких лица. 

 Активности ће спроводити привредни субјекти који испуњавају за то законом 

прописане услове. 

 Физичка лица и привредни субјекти из ст. 1. и 2. овог члана, биће одабрани на Јавном 

конкурсу.  

Члан 7. 

 

             О реализацији ове одлуке стараће се одељење за привреду и локално економски развој 

и одељење за финасије и буџет. 

Члан 8. 

 

              Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Нова 

Црња". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: I-06-15/21-1                                                                                                  

Дана: 20.5.2021.                                                                                        

НОВА ЦРЊА 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

            Владимир Бракус 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке о финансијској подршци унапређењу енергетске 

ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Општине Нова Црња 

је члан 69. став 1. тачка 2. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије 

("Службени гласник РС", број 40/21), којим је прописано да се средства за финансирање 

послова из члана 68. Закона обезбеђују из буџета аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе, члан 70. став 1. Закона којим је утврђено да надлежни орган аутономне покрајине 

или јединице локалне самоуправе својим актом може утврдити посебне финансијске и друге 

подстицаје, оснивање буџетских фондова као и коришћење средстава из постојећих 

сопствених фондова за реализацију пројеката и других активности за ефикасно коришћење 

енергије на својој територији, у складу са законом и прописима који регулишу рад ових органа, 

Члан . 61. Статута општине Нова Црња ("Службени лист општине Нова Црња", број 9/08, 

16/12, 16/15 и 2/19 ), којим је утврђена надлежност општинског већа. Влада Републике Србије 

донела је Уредбу о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења 

ефикасног коришћења енергије у 2021. години ("Службени гласник РС", бр. 9/21 и 32/21), у 

којој је поред осталог, утврђен Програм финансирања активности и мера унапређења 

ефикасног коришћења енергије у 2021. години, тј. активности и мере унапређења ефикасног 

коришћења енергије који ће се финансирати у 2021. години, као и износ средстава за обављање 

тих активности и мера. 

У случају увећања финансијских средстава на датим позицијама у буџету, извршиће се измена 

Програма и исти прилагодити позицијама у буџету. 

Општина Нова Црња ће у 2021. години кроз мере енергетске транзиције суфинансирати 

унапређење енергетске ефикасности у домаћинствима са територије Општине Нова Црња. 

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. 

 

 На основу изнетог, предлаже се Општинском већу да донесе Одлуку о финансијској 

подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова 

на територији општине Нова Црња, у датом тексту. 

 

     

 

 

                         НАЧЕЛНИК 

 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                           Вања Равић    
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97. На основу члана 69. став 1. тачка 2. и члана 70. став 1.  Закона о енергетској 

ефикасности и рационалној употреби енергије ("Службени гласник РС", број 40/21), чл. 61. 

Статута општине Нова Црња ("Службени лист општине Нова Црња", број 9/08, 16/12, 16/15 и 

2/19 ), и Уредбе о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења 

ефикасног коришћења енергије у 2021. години ("Службени гласник РС", бр. 9/21 и 32/21),  

Општинско веће општине Нова Црња  на седници одржаној дана 20.5.2021. године, донело је 

 

Програм о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности 

стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Нова 

Црња за 2021. Годину 
 

Члан 1. 

 

Програмом о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, 

породичних кућа и станова на територији општине Нова Црња за 2021. годину (у даљем 

тексту: Програм) утврђује се коришћење средстава предвиђених у Буџету општине Нова Црња 

у 2021. години  за енергетску ефикасност. 

 

Члан 2. 

 

За реализацију активности, програма и пројеката из области енергетске ефикасности, 

финансијска средства су обезбеђена у  општине Нова Црња за 2021. годину, у оквиру Програма 

17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори  енергије, Програмска активност 0501-0001 

Енергетски менаџмент, функција 560, позиција 80/1 - економска класификација 454 - 

Субвенције приватним предузећима.  

 

Укупан износ средстава у 2021. години за енергетску ефикасност општине Нова Црња износи 

500.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

Расподела средтсва биће извршена у складу са Правилником о суфинансирању мера 

енергетске транзиције, који доноси Општинко веће. 

 

Члан 3. 

 

 

 У оквиру Програма у буџету општине Нова Црња опредељена су средства у висини од 

500.000,00 динара са ПДВ-ом за спровођење следеће активности: 

 

Суфинансирање радова на: 

 

Унапређењу термичког омотача зграде, односно свих елемената зграде који раздвајају 

унутрашњи грејни простор од спољашњег простора и негрејаног простора зграде, путем:  

- замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача, 

- постављања термичке изолације зидова, крова, таваница изнад отворених пролаза, 

зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору. 

 

Приликом извођења активности неопходно је задовољити минималне законом прописане 

критеријуме у погледу енергетских својстава објеката. 

 

Члан 4. 

 

Активности ће се спроводити на стамбеним објектима у власништву физичких лица. 
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Активности ће спроводити привредни субјекти који испуњавају за то законом прописане 

услове. 

 

Физичка лица и привредни субјекти из ставова 1. и 2. овог члана, биће одабрани на јавном 

конкурсу.  

 

Члан 5. 

 
Удео у финансирању појединачних пројеката енергетске санације стамбених зграда, породичних 

кућа и станова од стране грађана је 50%, а субвенционисани део средстава подстицаја од 50%  

покривају ЈЛС и Министарство. 

 

Максимална висина износа за суфинансирање од стране ЈЛС и Министарства износи  50% од 

вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом. 

 

Максимална висина средстава која се додељују за унапређење термичког омотача зграде, 

односно свих елемената зграде који раздвајају унутрашњи грејни простор од спољашњег 

простора и негрејаног простора зграде износи 100.000,00 динара са ПДВ-ом по кориснику, за 

спровођење активности: 

 

- замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача, 

- постављања термичке изолације зидова, крова, таваница изнад отворених пролаза, 

зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору. 

 

Члан 6. 

 

 

Начин, рокови, критеријуми и услови пријаве на јавни конкурс привредних субјеката и 

физичких лица-корисника средстава, биће дефинисани Правилником о суфинансирању мера 

енергетске транзиције, који доноси Општинско веће општине Нова Црња. 

 

Члан  7. 

 

 

Овај Програм ступа на снагу   даном објављивања у „Службеном листу општине Нова Црња”. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: I-06-15/21-2                                                                                                  

Дана: 20.5.2021.                                                                                        

НОВА ЦРЊА 

 

       

                               Председник 

         Општинског већа  

                 Владимир Бракус 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Програма о финансијској подршци унапређењу енергетске 

ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Општине Нова Црња 

је члан 69. став 1. тачка 2. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије 

("Службени гласник РС", број 40/21), којим је прописано да се средства за финансирање 

послова из члана 68. Закона обезбеђују из буџета аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе, члан 70. став 1. Закона којим је утврђено да надлежни орган аутономне покрајине 

или јединице локалне самоуправе својим актом може утврдити посебне финансијске и друге 

подстицаје, оснивање буџетских фондова као и коришћење средстава из постојећих 

сопствених фондова за реализацију пројеката и других активности за ефикасно коришћење 

енергије на својој територији, у складу са законом и прописима који регулишу рад ових органа, 

Члан . 61. Статута општине Нова Црња ("Службени лист општине Нова Црња", број 9/08, 

16/12, 16/15 и 2/19 ), којим је утврђена надлежност општинског већа. Влада Републике Србије 

донела је Уредбу о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења 

ефикасног коришћења енергије у 2021. години ("Службени гласник РС", бр. 9/21 и 32/21), у 

којој је поред осталог, утврђен Програм финансирања активности и мера унапређења 

ефикасног коришћења енергије у 2021. години, тј. активности и мере унапређења ефикасног 

коришћења енергије који ће се финансирати у 2021. години, као и износ средстава за обављање 

тих активности и мера. 

У случају увећања финансијских средстава на датим позицијама у буџету, извршиће се измена 

Програма и исти прилагодити позицијама у буџету. 

Општина Нова Црња ће у 2021. години кроз мере енергетске транзиције суфинансирати 

унапређење енергетске ефикасности у домаћинствима са територије Општине Нова Црња. 

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. 

 

 На основу изнетог, предлаже се Општинском већу да донесе Програм о финансијској 

подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова 

на територији општине Нова Црња, у датом тексту. 

 

     

 

 

                           НАЧЕЛНИК 

 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                            Вања Равић    
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