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126.
На основу члана 11 став 1 Правилника о
суфинансирању
мера
енергетске
санације
(„Међуопштински службени лист Општине Велика
Плана и Смедеревска Паланка“ број 23/2021) и
члана 63. Статута Општине Смедеревска Паланка
(„Међуопштински службени лист Општине Велика
Плана и Смедеревска Паланка“ број 9/19)
Општинско веће Општине Смедеревска Паланка,
на седници одржаној дана 15.07.2021. године донело
је

РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
САНАЦИЈЕ
I
ФОРМИРА СЕ Комисија за реализацију мера
енергетске санације (у даљем тексту: Комисија) у
саставу:
1. Иван Јоцковић, председник, дипл.правник
Ивана Танасковић, заменик председника, дипл
правник
2. Мима Благојевић,члан, дипл.инж.шумарства
Тијана Ненадовић, заменик члана, дипл.економиста
3. Вељко Михајловић,члан, дипл. инж. шумарства
Јована Пантелејић, заменик члана, дипл.инж.
архитектуре
4. Милоје Радосављевић, члан, дипл.инж. архитектуре
Светозар Терзић, заменик члана, инжењер
грађевине
5. Иван Јеремић, члан, дипл.просторни планер
Нела Милошевић, заменик члана, дипл. демограф
II
Основни задаци Комисије нарочито обухватају:
Припрема конкурсне документације за привредне
субјекте и домаћинства (јавни позив, образац пријаве,
и друго).
Оглашавање
јавних
конкурса
и
пратеће
документације
на огласној табли и званичној
интернет страници Општине Смедеревска Паланка;
Пријем и контрола приспелих захтева;

Рангирање приспелих захтева и избор пријављених
привредних субјеката и домаћинстава;
Објављивање прелиминарне листе изабраних
директних корисника и крајњих корисника на огласној
табли и званичној интернет страници општине
Смедеревска Паланка, разматрање приговора на
прелиминарну листу изабраних привредних субјеката
и домаћинстава и доношење прелиминарне ранг
листе. Прелиминарна ранг листа крајњих корисника
представља основ за теренски обилазак Комисије;
Доношење коначне листе изабраних директних
корисника и предлога коначне листе изабраних
крајњих корисника којима је признато право на
бесповратна средства;
Израда предлога Уговора о спровођењу мера
енергетске санације и Решења о коначној листи
директних и крајњих корисника за спровођење мера
енергетске санације, а које се финансирају из буџета
Општине Смедеревска Паланка.
Комисија је независна у свом раду. Комисија је
дужна да Општинском већу достави записнике и
извештај о раду.
Теренски рад Комисије обухвата спроведе најмање
два најављена обиласка, и то:
- пре радова приликом евалуације пријаве ради
оцене почетног стања објекта и веродостојности
података из поднете пријаве, као и оправданост
предложених мера енергетске санације;
- 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 реализованих мера.
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 прати реализацију мера и врши контролу
њихове реализације. Праћење реализације мера
обухвата:
- Обавезу директног/крајњег корисника средстава да
обавештава Комисију о реализацији мера, у роковима
одређеним уговором и да омогући Комисији да
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изврши увид у релевантну документацију насталу
у току реализације активности;
- Прикупљање информација од директног/крајњег
корисника средстава;
- Друге активности предвиђене уговором;
- Припрему извештаја о напретку и обавештавање
надлежних органа и јавности.
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IV
Ово решење објавити
у Међуопштинском
службеном листу Општене Велика Плана и
Смедеревска Паланка.
Број: 02-43/2021-02/1
У Смедеревској Паланци, 15.јула 2021. године

III
Чланови Комисије за свој рад имају право на
накнаду, која ће бити утврђена посебним актом.

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Општине Смедеревска Паланка
Никола Вучен
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