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ГОДИНА 2022        БРОЈ 28                 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

 

1. 

 На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07.... 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије 
(„Службени гласник РС“, број  40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20),  и  члана 66. Статута општине Куршумлија 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/19), Општинско веће општине Куршумлија  на седници 
одржаној дана  02.08.2022.  године, донело је  
 

 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 
САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА  И  СТАМБЕНИХ ЗГРАДА  КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА 
УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ 

СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ  
ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22 
 

 У  Правилнику о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова  

и  стамбених зграда  које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких 

инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по 

јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности јп1/22 (Сл. лист 

општине Куршумлија бр. 14/2022),  врше се следеће измене и допуне: 

Члан 1. 

 Члан 6 мења се и гласи: 

 Укупно планирана средства које општина заједно са средствима Управе за 
подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује путем Јавног позива за 
суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 
станова, на основу Јавног позива, ЈП 1/22, износе 6.660.000,00  динара, од чега је 
2.000.000,00 динара определила општина Куршумлија, а  4.660.000,00 динара Управа за 
подстицање и унапређење енергетске ефикасности, и укупна средства се расподељују за 
суфинансирање мера утврђених овим правилником. 

Члан 2. 
 У свему осталом Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних 
кућа, станова  и  стамбених зграда  које се односе на унапређење термичког омотача, 
термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему 
потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске 
ефикасности јп1/22 (Сл. лист општине Куршумлија бр. 14/2022) остаје непромењен. 
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Члан 3. 

 Ступањем на снагу измена и допуна овог Правилника престаје да важи Правилник о 

суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних 

панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење 

термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,  

термостатских  вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање 

програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, јп1/22. 

 

Члан 4. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен  у „Службеном листу 
Општине Куршумлија. 
 
Број: II-02- 83/2022-1 

Датум: 02.08.2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Војимир Чарапић, дипл. Правник ср. 

 

С А Д Р Ж А Ј 
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