
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 

69. став 1. тачка 20. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, 

број 1/19), Одлуке о пружању стамбене подршке на територији општине Жабари 

(„Службени гласник општине Жабари“, број 10/18), Одлуке о Буџету општине Жабари за 

2021. годину („Службени гласник општине Жабари“, број 21/20), Одлуке о првој измени 

и допуни одлуке о буџету општине Жабари за 2021. годину („Службени гласник општине 

Жабари“, број 1/21), Решења о преусмерењу апропријације („Службени гласник општине 

Жабари“, број 4/21) и предлога Министарства рударства и енергетике од 31.08.2021. 

године, Општинско веће општине Жабари на седници одржаној дана 13.09.2021. године, 

донело је 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА ОСУФИНАНСИРАЊУ МЕРА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА,  

ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 

 

 

Члан 1. 

 

 У члану 6. став 3. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације 

стамбених зграда, породичних кућа и станова број 312-26/2021-01 од 06.07.2021. године (у 

даљем тексту Правилник), брише се реченица: „Максимална укупна средства подстицаја 

могу износити до 120.000,00 динара са ПДВ-ом по пријави.“, а у реченици „Прихватљива 

јединична цена за ову меру са ПДВ-ом може износити до 2.000,00 динара по квадратном 

метру термичке изолације са фасадом“, износ до 2.000,00, мења се у износ 3.000,00 

динара. 

 

Члан 2. 

 

 У члану 6. став 5. Правилника, брише се реченица: „Максимална укупна средства 

подстицаја за ову меру могу износити до 40.000,00 динара са ПДВ-ом помножено са 

бројем станова у пријављеној стамбеној згради.“, а у реченици „Прихватљива јединична 

цена за ову меру са ПДВ-ом се одређује да је до 2.000,00 динара по квадратном метру 

термичке изолације са фасадом“, износ до 2.000,00, мења се у износ 3.000,00 динара. 

 

Члан 3. 

 

 У члану 6. став 7. Правилника, брише се реченица: „Максимална укупна средства 

подстицаја за ову меру могу износити до 100.000,00 динара са ПДВ-ом по пријави.“ и у 

осталом делу остаје неизмењен. 

 

 



Члан 4. 

 

 У члану 6. став 9. Правилника, брише се реченица: „Максимална укупна средства 

подстицаја за ову меру могу износити до 50.000,00 динара са ПДВ-ом по пријави 

помножено са бројем станова у пријављеној стамбеној згради.“ и у осталом делу остаје 

неизмењен. 

 

Члан 5. 

 

 У члану 6. став 15. Правилника, бришу се тачка 3. и 4., а тачка 5. постаје тачка 3. 

 

Члан 6. 

 

 У члану 22. став 1. тачка 1. после речи „власник“ брише се део реченице „и да 

живи у породичној кући или у стану на територији Општине (према решењу за порез и 

фотокопије личне карте)“ и додаје се „породичнe кућe или станa за који подноси пријаву  

(према решењу за порез)“, у тачки 2., после подтачке 4. додаје се подтачка 5. која гласи 

„доказ да су започели поступак легализације“. 

 

Члан 7. 

 

 У члану 24. став 1. тачка 3. после речи „захтева“ брише се део реченице „којом се 

види адреса становања подносиоца пријаве“, тачка 5. се брише и гласи „један од доказа за 

стамбени објекат из јавног позива за крајње кориснике“, тачкa 6. се брише и гласи 

„фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се 

конкурише за један од претходних месеци (препоручује се да минимална потрошња не 

може бити мања од 30kWh)“, тачка 9. се брише и гласи „фотокопија личне карте или 

очитана лична карта за сва физичка лица која живе у породичној кући или стану за који се 

подноси пријава“. 

 У члану 24. став 2. тачка 5. се брише и гласи „фотокопију рачуна за утрошену 

електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за један од претходних 

месеци (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 30kWh)“ 

 

Члан 8. 

 

 Овај Правилник о изменама и допунама Правилника ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен  у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

                                                                                                           Јован Лукић с.р. 

 
Број: 312-26/2021-01 

Датум: 13.09.2021. године 


