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ГОДИНА 2022        БРОЈ 7               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. став 1. тачка 25. Статута 
општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ број 6/2019), Oпштинско веће општине 
Куршумлија на седници одржаној дана  09.02.2022.  године, донело је 
 

 ОДЛУКУ O ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА 
О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И 

СТАНОВА 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа 

и станова („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 31/2021 и 37/2021) мењају се следеће одредбе: 

Члан 6. мења се и гласи: 
„Суфинансирање унапређења енергетске ефикасности у општини Кушрумлија ће се 

утврдити у коначном износу у складу са Уговором између општине Куршумлија и 

Министарства рударства и енергетике, а општина Куршумлија је у Буџету за 2022. годину 

предвидела износ од 2.000.000,00 динара за следеће мере: 

1)унапређење термичког омотача путем: 

(1)замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача. Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, 

прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и 

правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз 

на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, 

глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида, 

(2)постављања термичке изолације зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, 

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

(3)постављања термичке изолације испод кровног покривача. Ова мера може обухватити, 

у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске 

радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске 

радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова; 

 

2)унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела 

системаефикаснијим системом путем: 
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(1)замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, 

(2)замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег 

прибора, 

(3)уградње топлотних пумпи (грејач простора или комбиновани грејач), 

(4)уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи, 

(5)опремањем система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине 

топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили), 

 

3)уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне 

топле воде, 

 

4)уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне 

енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење 

предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке 

документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће 

инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом 

неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.”  

 

Члан 26. мења се и гласи: 
„Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава врши ће 
се на основу листе приоритета састављене бодовањем према критеријумима који ће бити 

прописани пре или са јавним позивом који општина распише према крајњим корисницима“ 
Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по 

поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума. 
Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на 

поједини Програм не може прећи 100. 
Уколико се за грејање користе два или више различитих енергената, број бодова се рачуна као 

аритметичка средина бодова за наведене енергенте. 
Приликом бодовања столарије на објекту на коме се налази више врста столарије бодоваће се 

прозори чија је укупна површина највећа. 
Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова, предност имају подносиоци пријава чији 

је фактор искоришћавања површине К већи.   
За стамбене заједнице потребно је да сваки стан попуни одговарајући образац који ће се 

сабрати за сваку стамбену зграду и наћи његова средња вредност. 
Начин бодовања биће дефинисан у Јавном позиву.“ 

 

Члан 2. 

 

У свему осталом Правлиник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова („Сл. Лист општине Куршумлија” бр. 31/2021 и 37/2021) остаје 
непромењен.  

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена  у „Службеном листу Општине 
Куршумлија”. 
 
Број: II-02-8/2022-4 
Датум: 09.02.2022. године  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                       Војимир Чарапић, дипл. Правник ср. 
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