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На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Салужбени гласник РС“, број
129/07...47/2018), 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 63. Статута Општине Смедеревска Паланка
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка“, број 9/19)
Општинско веће Општине Смедеревска Паланка,
на седници одржаној дана 10.09.2021.године, донело
је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ
МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА
Члан 1.
У
Правилнику
о
суфинансирању
мера
енергетске санације породичник кућа и станова
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка, број 23/2021), врше се
следеће изменe и допунe:
• у члану 6. став 3. бришу се речи „Максимална
укупна средства подстицаја за ову меру могу
износити до 100.000, 00 динара са ПДВ-ом по
пријави;
• у члану 6. став 5. бришу се
- тачка 2) „за меру из члана 6. став 1. тачка 1) овог
члана средства се неће одобравати за набавку
и уградњу једног прозора или врата. Средства
се неће одобравати за набавку улазних врата
стамбених објеката који нису у директној вези са
грејаним простором, и
- тачка 3) „за стамбене објекте са више етажа
једног власника, средства се могу користити за
замену столарије на једној или свим етажама с
тим да замена столарије на свакој од етажа мора
бити комплетна“;

- тачка 4) постаје тачка 2).
• у члану 22. став 1. тачка 1) мења се и гласи „да је
подносилац пријаве власник породичне куће или
стана на територији Општине (према решењу за
порез) .
• у члану 22. став 1. тачка 2), додаје се подтачка (5)
која гласи „доказ да су започели процес легализације
или укњижења“.
• у члану 22. став 1. тачка 3, мења се и гласи „да
је подносилац пријаве евидентиран у систему
пореских обвезника“.
• у члану 24. став 1. тачка 3. иза речи „захтева“,
бришу се речи „којом се види адреса становања
подносиоца пријаве“
• у члану 24. став 1. тачка 5., мења се и гласи „један од
доказа легалности објекта или доказ да је започет
поступак легализације или укњижења за стамбени
објекат из Јавног позива за крајње кориснике“
• у члану 24. став 1. тачка 6., уместо речи „50кWh
месечно“, треба да гласи „30кWh месечно“
• у члану 24. став 1. у тачки 8., бришу се речи „
изјава о члановима домаћинства са фотокопијом
личних карата за сваког члана домаћинства са јасно
видљивом адресом станова“ и замењује речима
„фотокопија личне карте или очитана лична карта
за сва физичка лица која живе у породичној кући
или стану за који се подноси пријава“
Члан 2.
Овa Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Међуопштинском службеном листу“.
Број: 400-882/2021-02/1
У Смедеревској Паланци, дана 10.09.2021.године
ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Општине Смедеревска Паланка
Никола Вучен
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