
 

 

На основу члана 44.  Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016 – др. 

Закон и 47/2018),  члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. 

гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19) и члана 11. Правилника 

о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним 
кућама и становима у општини Ћуприја за 2021. годину („Сл. 

гласник општине Ћуприја“ бр. 25/21), Председник општине 

Ћуприја, дана 18.08.2021.године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  МЕРЕ 

ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  

 

 I ОБРАЗУЈЕ  СЕ Комисија за спровођење  мере 
енергетске ефикасности  у следећем саставу: 

1. Жељко Џелатовић, председник Комисије 

2. Маја Бешевић, члан Комисије 
3. Никола Антанасијевић, члан Комисије 

4. Дејан Тимић, члан Комисије 

5. Ивица Обрадовић, члан комисије 
6. Драган Марковић, члан Комисије 

7. Милош Бирешев, члан Комисије 

8. Ленка Рајић, члан комисије 
9. Слађана Поповић, члан комисије. 

 

        II ЗАДУЖУЈУ СЕ чланови Комисије Жељко 
Џелатовић, Маја Бешевић, Никола Антанасијевић, Дејан 

Тимић  и Ивица Обрадовић да припреме конкурсну 

документацију за привредне субјекте и  домаћинства (јавни 
позив, образац пријаве, и друго), огласе јавне позиве и пратећу 

документацију  на огласној табли и званичној интернет 

страници Општине Ћуприја, врше пријем и контролу 
приспелих захтева, рангирају приспеле захтева и сачине 

прелиминарне листе пријављених привредних субјеката и 

домаћинстава након доставе записника о теренској контроли; 
објаве прелиминарне листе изабраних директних корисника и  

крајњих корисника на огласној табли и званичној интернет 

страници општине Ћуприја;  донесу коначне листе изабраних 
директних корисника и  крајњих корисника којима је признато 

право на бесповратна средства; израде предлоге Уговора о 

спровођењу мера енергетске ефикасности  и Одлуке о 
утврђивању коначне листе крајњих корисника за спровођење 

мера енергетске ефикасности, а које се финансирају из буџета 

општине Ћуприја. 
ЗАДУЖУЈУ СЕ чланови Комисије Жељко 

Џелатовић,  Драган Марковић, Милош Бирешев, 

Ленка Рајић и Слађана Поповић, да изврше теренски рад 
Комисије који обухвата најмање два најављена обиласка, и то: 

- приликом евалуације пријаве ради оцене почетног 

стања објекта и веродостојности података из поднете пријаве, 
као  и оправданост  предложених мера енергетске 

ефикасности ;  
- након спроведених радова ради утврђивања 

чињеничног стања по пријави завршетка радова. 

Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места 
врши преглед поднетих захтева, уз обавезно присуство 

подносиоца захтева, сачињава се Записник у два примерка, 

при чему један примерак остаје подносиоцу пријаве, а други 
задржава Комисија. 

Записник  садржи и технички извештај о постојећем 

стању објекта након спроведених  мера. 

Комисија приликом обиласка објекта сачињава 

фотодокументацију о постојећем стању и изведеним радовима. 

Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли 

постоје индиције о незаконитим радњама или грубом кршењу 

уговорних обавеза затражи поступање у складу са одредбама 
уговора и законским оквиром. 

 Комисија је дужна да у свему поступа по 

Правилнику о спровођењу мера енергетске ефикасности на 
породичним кућама и становима у општини Ћуприја за 2021. 

годину („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 25/21).  

III Административно-техничке послове за потребе 
Комисије обављаће Драгица Радоњић из Одсека за 

председника општине, општинско веће и скупштинске 

послове.   
 

IV   Решење   објавити   у   „Службеном   гласнику   

Општине Ћуприја“. 
 

Решење доставити:  

- Лицима из члана 1. овог Решења 
- Скупштина општине Ћуприја 

-     а/а 

 

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-91/2021-01 од 18.08.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

Јовица Антић, дипл. правник 

 

                                                                                                               

 


