
    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 7                                                Нови Бечеј 29.03.2022. године                                        година LVI 
 

ПОСЕБАН ДЕО 
 
1. На основу члана 67. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, 
број 6/2019), ради реализације Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова које спроводи Општина Нови Бечеј бриј I 01-35-20/2022 од 11.03.2022. године, 
Општинско веће општине Нови Бечеј на 44. седници одржаној дана 29.03.2022. године донело је следеће 

 
РЕШЕЊЕ 

о именовању руководиоца Програма мера енергетске санације стамбених зргада,  
породичних кућа 

 
I 

Ради спровођења Програма мера енергетске санације стамбених зргада, породичних кућа и станова у 
општини Нови Бечеј (у даљем тексту: Програм),  

 
именује се Жива Неатница начелник Одељења за инспекцијске службе за руководиоца 

Програма. 
 

II 
Руководилац Програма се стара о спровођењу и реализацији Програма мера енергетске санације 

стамбених зргада, породичних кућа и станова у општини Нови Бечеј. 
Руководилац Програма је уједно и председник Комисије за реализацију мера енергетске санације. 

 Руководилац Програма потписује извештаје предвиђене Уговором о суфинансирању програма 
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. 
 

III 
Ово решење објавити у „Службени лист општине Нови Бечеј“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: III 02-020-21/2022               Председник 
Дана: 29.03.2022. године               Општинског већа 
   Н о в и  Б е ч е ј                 Саша Максимовић с.р. 
 
2. На основу члана 67. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, 
број 6/2019), ради реализације Уговора о суфинансирању програма  енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова које спроводи Општина Нови Бечеј број I 01-35-20/2022 од 11.03.2022. године, 
Општинско веће општине Нови Бечеј на 44. седници, одржаној дана 29.03.2022. године донело је следеће 

РЕШЕЊЕ 
о oбразовању Комисије за реализацију мера енергетске санације 

 
I 

Ради реализације програма суфинансирања мера енергетске санације стамбених зргада, породичних 
кућа и станова образује се Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија), у 
следећем, сталном саставу:  
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1. Жива Неатница (руководилац програма, начелник Одељења за инспекцијске службе), председник, 
2. Драган Раушки (начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, 

локално-економски развој и заштиту животне средине), заменик председника, 
3. Олинка Франић (општи послови грађевинарства и урбанизма), члан, 
4. Бранислава Грмуша (општи послови грађевинарства и урбанизма), заменик члана, 
5. Наташа Миладиновић (послови израде нормативних аката органа општине), члан, 
6. Жужа Јосимовић (начелник Одељења за управу и заједничке послове), заменик члана, 
7. Горан Докић (шеф Одсека за имовинско-правне послове), члан, 
8. Емил Стеванов (послови заштите животне средине), заменик члана. 

 
У Комисију се именују придружени чланови, и то: 

 
1. Тамара Попов (Начелник Општинске управе), задужена за општа акта и сложене правне послове - 

члан,  
2. Милена Кресоја (послови за јавне набавке), задужена за јавне позиве и правне послове - члан, 
3. Оливера Јањић (помоћник начелник ОУ за финансије), задужена за сложеније финансијске послове 

програма - члан, 
4. Наталија Мићановић (шеф Одсека за буџет, трезор и финансије), задужена за финансијске послове 

програма - члан, 
5. Теодора Јерковић задужена за послове грађевинарства и урбанизма – члан. 

 
Административно-техничке и опште правне послове за потребе Комисије обављаће Наташа 

Миладиновић. 
 

II 
Основни задаци Комисије нарочито обухватају: 
- Израда нацрта Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова; 
- 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 Нови Бечеј; 
- 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 града/општине Нови Бечеј, разматрање приговора 
на прелиминарну листу изабраних привредних субјеката и домаћинстава и доношење. 
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 Нови Бечеј. 

- Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна да  Општинском већу достави записнике и 
извештај о раду. 
 

Теренски рад Комисије обухвата да 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.   

 
Комисија је дужна да 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 документацију 
насталу у току реализације активности; 
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- Прикупљање информација од директног/крајњег корисника средстава; 
- Друге активности предвиђене уговором; 
- Припрему  извештаје о напретку и обавештавање надлежних органа и јавности. 
 

III 
У раду Комисије учествују стални чланови. Заменик председника и заменици чланова сталног састава 

мењају председника односно чланове Комисије у њиховом одсуству и учествују у раду Комисије по позиву 
председника Комисије. 
 

Придружени чланови и заменици придружених чланова учествују у раду Комисије по позиву 
председника Комисије када су на дневном реду послови за које су задужени. 
 

IV 
Председнику, члановима и њиховим заменицима, као и придруженим члановима  и заменицима 

придружених чланова припада накнада за рад у складу са чланом 23. Одлуке о примањима изабраних, 
постављених и лица на руководећим радним местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у 
Општини Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2015, 8/2017 и 31/2019), а на основу исказане 
присутности седницама Комисије. 
 

V 
Ово решење објавити у „Службени лист општине Нови Бечеј“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: III 02-020-22/2022                Председник 
Дана: 29.03.2022. године                Општинског већа 
   Н о в и  Б е ч е ј                  Саша Максимовић с.р. 

 

САДРЖАЈ 
 
ПОСЕБАН ДЕО 
 Назив акта Доносилац Бр. 

сл.л. 
Стр. 

1. Решење о именовању руководиоца Програма мера енергетске 
санације стамбених зргада, породичних кућа 

Општинско веће 7 1 

2. Решење о oбразовању Комисије за реализацију мера енергетске 
санације 

Општинско веће 7 1 

 
 
Издавач: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј. 
Одговорни уредник: Валентина Влашкалин, тел:023-772-320, лок.128, Емаил: sekretar.skupstine@novibecej.rs   
Штампа: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8, 
Телефон: 023-772-320, лок. 128, Е маил: sekretar.skupstine@novibecej.rs   
Огласно одељење: 023-772-320, лок. 128, Е маил: sekretar.skupstine@novibecej.rs   


