СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 15

Нови Бечеј 20.05.2021. године

година LV

ОПШТИ ДЕО
1. На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 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), члана 6. Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за
2021. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 33/2020 и 3/2021) и члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014, 101/2016 и 47/2018 ) Oпштинско веће на 19.
Седници одржаној дана 20.05.2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2021 ("Службени лист општине
Нови Бечеј", број 33/2020 и 3/2021) у оквиру програма 15 – Опште услуге управе (0602), програмска
активност – резерве (ПА0009), раздео 3 – Кабинет председника општине, Глава 3.2 – Стална и текућа
буџетска резерва, Позиција 34, Економска класификација 499121 – Teкућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 2.400.000,00 динара ради обезбеђивања недостајућих средстава.
II
Средства текуће буџетске резерве из члана 1 овог решења у износу од 2.400.000,00 динара
распоређују се у оквиру раздела 4 – Послови Општинске управе, функционална класификација 436 – Остала
енергија, програм 17 – Енергетска ефикасност (0501), Унапређење и побољшање енергетске ефикасности
(0501-0001), Позиција 82/1 – Текуће субвенције приватним предузећима, Економска класификација 454100.
III
ОДОБРАВА СЕ употреба средстава текуће буџетске резерве у циљу суфинансирања Програма
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне
самоуправе ЈП 2/21.
IV
Бечеј.

О реализацији овог решења ће се старати Одсек за финансије и привреду Општинске управе Нови

V
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III-02-40-3/2021
Дана: 20.05.2021. године
НОВИ БЕЧЕЈ

Председник
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

2. На основу члана 67. Стаута општине нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019) и
поглавља V. став 4. Уредбе о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног
коришћења енергије у 2021. години („Службени гласник РС”, број 9/21 и 32/21), Општинско веће општине
Нови Бечеј, на седници одржаној дана 20.05.2021. године донело је следећe
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РЕШЕЊЕ
о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних
кућа и станова на територији општине Нови Бечеј
I
ОДОБРАВА СЕ финансијска подршка унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних
кућа и станова на територији општине Нови Бечеја која садржи планиране активности везане за
спровођење енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, а у циљу остваривања
уштеде енергије и њеног рационалног коришћењa, те смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште.
II
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ ће за унапређење енергетске ефикасности суфинансирати следеће мере:
1. унапређење термичког омотача путем појединачних мера:
- 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.
2. унапређење термотехничких система објекта путем замене система или дела система
ефикаснијим системом следећим појединачним мерама:
- заменом постојећег котла ефикаснијим котлом (грејач простора или
комбиновани грејач),
- уградњом топлотних пумпи (грејач простора или комбиновани грејач),
- уградњом електронски регулисаних циркулационих пумпи,
- опремањем извора топлоте (радијатора) са термостатским вентилима и
осталом неопходном арматуром,
- опремањем система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате
количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс
вентили),
- заменом постојећих и уградњом нових ефикасних уређаја за
климатизацију,
- заменом постојећих или уградњом нових система за вентилацију са
рекуперацијом топлоте.
3. уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде
- уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.
III
ОДОБРАВАЈУ СЕ СРЕДСТВА из Буџета Општине Нови Бечеј за 2021. годину за унапређење енергетске
ефикасности у износу 2.400.000,00 динара.
Средства наведена у претходном ставу исплатиће се са раздела 4 – Послови Општинске управе,
функционална класификација 436 – Остала енергија, програм 17 – Енергетска ефикасност (0501),
Унапређење и побољшање енергетске ефикасности (0501-0001), Позиција 82/1 – Текуће субвенције
приватним предузећима, Економска класификација 454100.
Минимална средства која ће се додељивати из буџета по појединчаној пријави износе 50.000,00 динара, док
ће максимална средства износити 150.000,00 динара.
IV
Општинско веће ће усвојити Правилник о суфинансирању мера енергетске транзиције којим ће се
дефинисати потребни услови код расписивања јавног позива, критеријуме и селекције за привреднике и
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грађане приликом конкурисања и одабира, потребна техничка документација за поједине мере везене за
објекте и слично.
V
Све послове на спровођењу унапређења енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и
станова на територији општине Нови Бечеја обављаће Комисија за преглед и оцену поднетих докумената од
привредника и грађана коју ће формирати Општинско веће.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-40-2/2021
Дана: 20.05.2021. године
НОВИ БЕЧЕЈ

Председник
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

САДРЖАЈ
ОПШТИ ДЕО
1.
2.

Назив акта
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Решење о финансијској подршци унапређењу енергетске
ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова
на територији општине Нови Бечеј

Доносилац
Општинско веће
Општинско веће

Бр.сл.л.
15
15

Стр.
1
1

Издавач: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј.
Одговорни уредник: Валентина Влашкалин, тел:023-772-320, лок.128,
Емаил:sekretar.skupstine@novibecej.rs
Штампа: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј, Жарка Зрењанина
бр. 8, Телефон: 023-772-320, лок. 128, Е маил: sekretar.skupstine@novibecej.rs
Огласно одељење: 023-772-320, лок. 128, Е маил: sekretar.skupstine@novibecej.rs

