
Објављено у „Сл.листу општине Мајданпек“ број 31/21 

На основу члана 64. став 1. тачка 11) Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 7/08 и 42/18) и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених 
зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 30/21), Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној 16.07.2021.године, 
донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
МАЈДАНПЕК У 2021. ГОДИНИ 

 
I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек у 2021. години по Одлукама Општинског 
већа општине Мајданпек расписаном: 

 Јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера, и 
 Јавном позиву за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима за енергетску 

санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова 
Комисија има 7 чланова. 
 

II 
У Комисију се именују: 
 

Р.бр. Име и презиме Занимање Дужност 

1. Иван Грмуша дипл.инжењер грађевине за председника 

2. Мирјана Цакић Младеновић  дипл.инжењер технологије за члана 

3. Гордана Николић дипл.економиста за члана 

4. Никола Томић дипл.правник за члана 

5. Дејан Ђорђевић мастер менаџер у саобраћају за члана 

6. Стефан Балановић 
мастер инжењер урбанизма и 
регионалног развоја за члана 

7. Кристина Првуловић 
струковни мастер инжењер 
грађевинарства за члана 

 
III 

Задатак Комисије из тачке I овог Решења је спровођење поступака у складу са Јавним позивима и 
Правилником о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова 
на територији општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 30/21), а нарочито: 

 пријем и административна контрола приспелих захтева;  
 разматрање, оцењивање и рангирање приспелих захтева пријављених директних и крајњих 

корисника; 
 дoнoшeњe Прелиминарних ранг листа директних и крајњих корисника  
 објављивање прелиминарнох листа изабраних директних и крајњих корисника на огласној 

табли и званичној интернет стрaници Општине,  
 теренски обилазак подносилаца захтева према Прелиминарној ранг листи крајњих 

корисника 
 разматрање приговора на Прелиминарне ранг листе изабраних директних и крајњих 

корисника; 
 доношење Коначних листи изабраних директних корисника и изабраних крајњих 

корисника којима је признато право на бесповратна средства; 
 припрeмa предлога Решења о коначној листи директних и крајњих корисника за 

спровођење мера енергетске санације, а које се финансирају из буџета Општине 
 припрeмa предлога Уговора о спровођењу мера енергетске санације са изабраним 

директним и крајњим корисницима 
Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна да Општинском већу достави записнике и 

извештај о  раду. 
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IV 
Услове и средства за рад Комисије, као и услове за чување документације, обезбеђује Општина 

Мајданпек – Општинска управа. 
 

V 
Председник и чланови Комисије имају право на накнаду за рад. 
Услови, начин исплате и висина накнаде из става 1. уређују се посебним решењем Општинског 

већа општине Мајданпек. 
 
 

VI 
 Решење доставити члановима Комисије и архиви Општине Мајданпек. 
 
 

VII 
 Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном листу општине 
Мајданпек“ и на званичној интернет страници општине Мајданпек (www.majdanpek.rs). 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број: 452-5 од  16.07.2021.године  

                                                                                                                                                                       
                                                                 

 
 ПРEДСEДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
  Драган Поповић 

                    
 


