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 На основу члана 69. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин, број: 4/2019), 
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 и на основу члана 11. 
Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији 
општине Неготин по Јавном позиву Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности 
ЈП1/22 („Сл. лист општине Неготин“, бр.10/2022), Општинско веће општине Неготин на седници 
одржаној дана 29.06.2022. године, донело је 
 

РЕШЕЊЕ 
о измени и допуни решења број 312-77/2022-III/07 од 17.03.2022. године 

 и број 312-77/2022-III/07 од 21.03.2022. године  
  

I – У решењу број 312-77/2022-III/07 од 17.03.2022. године и број 312-77/2022-III/07 од 
21.03.2022. 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. 
 

За члана Комисије испред Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, 
именује се Милош Костадиновић, представник Управе.“ 
 
 II – У тачки IV став 1., мења се и гласи: 
 „Чланови Комисије, осим представника Управе за финансирање и подстицање енергетске 
ефикасности, имају право на новчану накнаду у складу са актом донетим од стране председника 
општине Неготин.“  
 
 III - У осталом делу решење број 312-77/2022-III/07 од 17.03.2022. године и број 312-
77/2022-III/07 од 21.03.2022. године, остаје непромењено. 
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IV - Ово решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“ и на званичној интернет 
страници општине Неготин. 
 
Решење доставити: Члановима Комисије, представнику Управе за финансирање и подстицање 
енергетске ефикасности, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, 
енергетском менаџеру општине Неготин и архиви општине Неготин. 
 
 
Број: 312-77/2022-III/07 
Датум: 29.06.2022. године 
Неготин 
 
 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 
    Богдан Гугић, дипл. хемичар, с.р. 
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На основу чланова 26. и 27. Закона о јавном-приватном партнерству и концесијама 
(„Службени гласник РС“ број 88/2011, 15/2016 и 104/2016) и члана 69. Статута општине Неготин 
(„Сл. лист општине Неготин“ број 4/2019), Општинско веће општине Неготин на седници одржаној 
дана 29.06.2022. године, донело је 
 
 

РЕШЕЊЕ  
О ОБРАЗОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 
ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ 

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА УЗ УГОВОРНУ ИСПОРУКУ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВОГ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ - ДРВНЕ БИОМАСЕ И 

ПРИРОДНОГ ГАСА У ОПШТИНИ НЕГОТИН 
 

Члан 1. 
 

 Образује се Пројектни тим за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства без 
елемената концесије за реконструкцију система даљинског грејања уз уговорну испоруку топлотне 
енергије из обновљивог извора енергије - дрвне биомасе и природног гаса у општини Неготин (у 
даљем тексту: Пројектни тим) у саставу: 
  

1. Далибор Ранђеловић, председник, 
-Велибор Пешић, заменик председника; 

2. Драган Кицуловић, члан; 
3. Драган Ђорђевић, члан; 
4. Драган Радовановић, члан; 
5. Милоје Банковић, члан; 
6. Драган Мијуцић, члан; 
7. Добривоје Јовановић, члан. 

 
Члан 2. 

 
 Задатак Пројектног тима је обављање свих послова потребних за реализацију пројекта 
јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реконструкцију система даљинског грејања 
уз уговорну испоруку топлотне енергије из обновљивог извора енергије - дрвне биомасе и 
природног гаса у општини Неготин. 
 

Члан 3. 
 

 Пројектни тим из члана 1. овог решења обављаће и функцију конкурсне комисије која ће 
вршити одабир понуђача, односно економски најповољније понуде, укључујући и евентуалне 
спољне саветнике. 
 

Члан 4. 
 

 Пројектни тим о свом раду води записник и сачињава друга документа која потписују сви 
чланови Пројектног тима. 
 

Члан 5. 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу 
општине Неготин“. 
 
 
Број: 352-105/2022-III/07 
Датум: 29.06.2022. године 
Неготин  
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКA, 

Богдан Гугић, дипл. хемичар, с.р. 
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