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127.
На члана 63. Статута Општине Смедеревска Па

лан ка („Међуопштински службени лист Општине 
Велика Плана и Смедеревска Паланка“ број 9/19), и 
чла на 15. Правилника о суфинансирању мера енер
гет ске санације породичних кућа, станова и стам
бених зграда које се односе на унапређење тер мичког 
омотача, термотехничких инсталација и уград ње 
соларних колектора за централну припрему пот рош
не топле воде по јавном позиву Управе за подстицање 
и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 
(„Међу општински службени лист Општине Велика 
Пла на и Смедеревска Паланка“ број 19/22),

Општинско веће Општине Смедеревска Паланка на 
седници одржаној 18. маја 2022. године је донело

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ 

КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ 
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У 

СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 
САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ 

КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ 
ЗГРАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА 
УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ 

ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ 
СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА 

ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ 
ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ  

ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ  
УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ  

И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ ЈП 1/22

Члан 1.
Предмет Јавног конкурса јесте избор привредних 

субјеката за спровођење активности на реализацији 
мера енергетске ефикасности у складу са чланом 
15. Правилника о суфинансирању мера енергетске 
санације породичних кућа, станова и стамбених 
зграда које се односе на унапређење термичког 
омотача, термотехничких инсталација и уградње 
соларних колектора за централну припрему потрошне 

топле воде по јавном позиву Управе за подстицање 
и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 
(„Међуопштински службени лист Општине Велика 
Плана и Смедеревска Паланка“ број 19/22).

Мере:
1) заменa спољних прозора и врата и других транс

па рентних елемената термичког омотача са одго
варајућим термичким својствима према негре ја
ним просторијама за станове и куће

2) постављање и набавка материјала за термичку 
изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова 
термичког омотача према негрејаном простору 
за породичне куће и стамбене заједнице, осим 
кровног покривача и таваница за породичне куће 
и стамбене заједнице.

3) постављање и набавка материјала за термичку 
изо ла цију испод кровног покривача за породичне 
куће

4) набавка и инсталација котлова на природни гас и/
или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa 
простора, или замена постојећег грејача простора 
(котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, 
станове и стамбене заједнице.

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, 
грејних теларадијатора и пратећег прибора за 
породичне куће, станове и стамбене зграде.

6) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће 
инсталације грејног система (грејач простора или 
комбиновани грејач) за породичне куће.

7) набавка и уградња соларних колектора у инста
лацију за централну припрему потрошне топле 
воде за грејање санитарне потрошне топле воде 
и пратеће инсталације грејног система за поро
дичне куће.

Члан 2.
Средстава за суфинансирање мера енергетске 

сана ције опредељена су Одлуком о буџету Општине 
Сме де ревска Паланка у оквиру Програма 0501 
Програмска активност 0001 Енергетски менаџмент, 
функција 660, економска класификација 454 – Текуће 
субвенције приватним предузећима

Члан 3.
Овом Одлуком утврђује се текст Јавног конкурса 

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 
енергетске санације породичних кућа, станова и 
стамбених зграда које се односе на унапређење 
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термичког омотача, термотехничких инсталација и 
уградње солоарних колектора за централну припрему 
потрошне топле воде на територији општине 
Смедеревска Паланка за 2022.годину.

Саставни део ове Одлуке је текст Јавног конкурса.
Члан 4.

Јавни конкурс за избор директних корисника 
спроводи Комисија.

Јавни конкурс се обавезно објављује на на огласној 
табли и интернет страници Општине, а најава јавног 
конкурса и у локалним медијима.

Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Међуопштинском служ

бе ном листу Општене Велика Плана и Смедеревска 
Паланка“ и интернет страници Општине Смедеревска 
Паланка, а ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања.

Број: 312247/202202/1
У Смедеревској Паланци, 18. мај 2022.године

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДЕНИКА ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Ђурђина Младеновић

128.
На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 
101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 111/2021др. Закон) 
и члана 60. Статута Општине Смедеревска Паланка 
(„Међуопштински службени лист“ бр. 9/2019),

Председник Општине Смедеревска Паланка доноси

РЕШЕЊЕ
I

ПОСТАВЉА СЕ Миољуб Радовановић, економиста 
из Смедеревске Паланке за помоћника председника 
Општине Смедеревска Паланка, за област социјално 
угроженог становништва.

II
Помоћник председника Општине Смедеревска 

Паланка заснива радни однос у Кабинету председника 
Општине, на одређено време, односно док траје 
мандат председника Општине.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Међуопштинском службеном листу“.

Број: 0223 /202201
У Смедеревској Паланци, 10. маја 2022 године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Никола Вучен

129.
На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 
101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 111/2021 – др. Закон) 
и члана 60. Статута Општине Смедеревска Паланка 
(„Међуопштински службени лист“ бр. 9/2019),

Председник Општине Смедеревска Паланка доноси

РЕШЕЊЕ
I

ПОСТАВЉА СЕ Иван Гајић, дипл. инжењер 
менаџ мента у производњи из Смедеревске Паланке 
за помоћника председника Општине Смедеревска 
Паланка за економски развој и пољопривреду.

II
Помоћник председника Општине Смедеревска 

Паланка заснива радни однос у Кабинету председника 
Општине, на одређено време, односно док траје 
мандат председника Општине.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Међуопштинском службеном листу“.

Број: 0222 /202201
у Смедеревској Паланци, 10. маја 2022 године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Никола Вучен

130.
На основу члана 11 став 1 Правилника о суфинан

сирању мера енергетске санације породичних кућа, 
станова и стамбених зграда које се односе на уна
пређење термичког омотача, термотехничких инста
лација и уградње соларних колектора за централну 
припрему потрошне топле воде по јавном позиву 
управе за подстицање и унапређење енергетске 
ефикасности ЈП 1/22 („Међуопштински службени 
лист Општине Велика Плана и Смедеревска 
Паланка“ број 19/2022) и члана 63. Статута Општине 
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени 
лист Општине Велика Плана и Смедеревска Паланка“ 
број9/19)

Општинско веће Општине Смедеревска Паланка, 
на седници одржаној дана18.05.2022. 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:
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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. Тркља Милан, члан, дипл. економиста 
Љубица Хаџић, заменик члана, дипл. економиста

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 доку
ментације 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 
корис ника и предлога коначне листе изабраних 
крај њих 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 изврши увид у релевантну доку
ментацију 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.
III

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

IV
Ово решење објавити у Међуопштинском служ

беном листу Општене Велика Плана и Смедеревска 
Паланка.

Број: 0262/202202/1
У Смедеревској Паланци, 18. маја 2022. године

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДЕНИКА ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Ђурђина Младеновић
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