
Објављено у „Службеном листу општине Мајданпек“ број 37/21 

 
На основу члана 64. став 1. тачка 11) Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине 

Мајданпек", број 7/08 и 42/18), Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2021. годину (''Службени лист општине 
Мајданпек'', број 36/20, 9/21 и 33/21), члана 21. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 30/21 и 36/21), Општинско веће Општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
06.09.2021.године, донело је 

 
О Д Л У К У  

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ 
КОРИСНИЦИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И 

СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се садржина, начин објављивања и спровођење јавног позива за доделу 

бесповратних средстава крајњим корисницима за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и 
станова на територији општине Мајданпек у 2021. години, образовање комисије. 

 
Члан 2. 

Зa суфинанирање мeрa енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у општини 
Majдaнпeк у 2021.гoдини, oпрeдeљуjу сe срeдствa у укупнoм изнoсу од 20.000.000,00 динара, од чега су 
10.000.000,00 динара срeдствa Oпштинe Мајданпек, а 10.000.000,00 динара срeдствa Министарство рударства 
и енергетике Републике Србије. 

  
Члан 3. 

За дoдeлу срeдстaвa из члана 2. ове одлуке расписује се Јавни позив за доделу бесповратних средстава 
крајњим корисницима за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2021. години (у 
даљем тексту: Јавни позив) . 

Јавни позив биће објављен у Службеном листу општине Мајданпек, на званичној интернет 
презентацији Општине Мајданпек (www.majdanpek.rs), средствима јавног информисања, огласној табли 
Општинске управе општине Мајданпек. 

 

 
Члан 4. 

Јавни позив спрооди Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту Комисија) 
коју je Рeшeњeм брoj 452-5 од 16.07.2021.године (''Службени.лист oпштинe Majдaнпeк“ брoj 31/21) oбрaзoвaлo 
Општинско веће општине Мајданпек. 

  
Члан 5. 

Јавни позив садржи: 
1. предмет јавног позива, 
2. финансијски оквир,  
3. нaмeну срдстaвa, 
4. услове за учешће по јавном позиву,  
5. листу директних корисника преко којих се реализују мере, 
6. документација коју подносилац мора поднети уз пријавни образац, 
7. критеријуме за избор, 
8. начин и рок подношења пријаве,  
9. остале информације 

 
Члан 6. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у “Службеном листу општине Мајданпек”.  
 . 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  452-19  од  06.09.2021. године 

                       

 
 ПРEДСEДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
  Драган Поповић 
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