
 На основу члана 69. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин, број: 
4/2019) и члана 8. став 6. и 7. Уговора о суфинансирању програма енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Неготин, закључен 
дана 11.03.2022. године са Управом за финансирање и подстицање енергетске 
ефикасности, органом у саставу Министарства рударства и енергетике Републике Србије, 
броj: 401-00-6/78/2022-01, Општинско веће општине Неготин на седници одржаној 
21.03.2022. године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени решења број 312-77/2022-III/07 од 17.03.2022. године 

 
  
 

I – У решењу број 312-77/2022-III/07 од 17.03.2022. године, тачка I  став 1., мења се 
и гласи: 

 
„I - Образује се Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: 

Комисија) у следећем саставу: 
 
1. Јасна Миленовић, дипл. правник, запослена у Општинској управи општине Неготин,           
    председник Комисије, 
    Радмила Аврамовић, дипл. правник, запослена у Општинској управи општине            
    Неготин, заменик председника Комисије, 
 
2. Марина Николић, дипл. инж.архитектуре, запослена у Општинској управи општине      
    Неготин, члан Комисије, 
    Соња Стојичевић, дипл. инж.архитектуре, запослена у Општинској управи општине  
    Неготин, заменик члана Комисије, 
 
3. Драгица Михајловић дипл.инжењер технолог, запослена у Општинској управи    
    општине Неготин на пословима енергетског менаџера, члан Комисије,  
    Драгана Паовић, дипл.инж.грађевинарства, запослена у Општинској управи општине  
    Неготин, заменик члана Комисије, 
     
4. Слободан Динуловић, дипл.електро инж. запослен у Техничкој школи Неготин,   
    члан Комисије, 
    Горан Патрујкић, дипл. електро инж. запослен у Техничкој школи Неготин,   
    заменик члана Комисије, 
 
5. Драган Филиповић, дипл.инж.машинства, запослен у Техничкој школи Неготин,        
    члан Комисије, 
    Ненад Ницуловић,  дипл.инж.машинства, запослен у Техничкој школи Неготин,   
    заменик члана Комисије, 
 
6. Радица Кукић, дипл.економиста, запослена у Општинској управи општине Неготин,  
    члан Комисије, 
    Андријана Јеленковић, дипл. економиста, запослена у Општинској управи општине   
    Неготин, заменик члана Комисије.“ 
 
 II – У осталом делу решење број 312-77/2022-III/07 од 17.03.2022. године, остаје 
непромењено. 
  

III - Ово решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“ и на званичној 
интернет страници општине Неготин. 
 



Решење доставити: Члановима Комисије, Одељењу за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију, енергетском менаџеру општине Неготин и архиви општине 
Неготин. 
 
 
Број: 312-77/2022-III/07 
Дана: 21.03.2022. године 
Н е г о т и н 
 
 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р. 

 


