
 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/07, 83/014-др. 

закон, 101/016-др. закон и 47/018) ), члана члана 66. Статута општине Куршумлија („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр.6/2019), члана 18. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист 
општине Куршумлија“ бр. 3/09 ), члана 27. став 14. Правилника о суфинансирању мера енергетске 
санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (Сл. Лист општине Куршумлија бр. 31/2021 

и 37/2021), на предлог Комисије за реализацију мера енергетске санације, Општинско веће 
општине Куршумлија,  дана 18.02.2022. године доноси 

 

О Д Л У К У 
О измени и допуни Одлуке о додели бесповратних средстава крајњим корисницима 

за спровођење мера енергетске санације 

 
1. Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о додели бесповратних средстава крајњим 

корисницима за спровођење мера енергетске санације по јавном позиву за суфинансирање 
мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним објектима на 
територији општинe Куршумлија за 2021. годину бр. II-02-61/2021-6-1 од 10.09.2021 и то: 
 

Уместо крајњих корисници који су остварили право према приложенох профактури и 
обрачунатом износу субвенције до износа планираних средстава  за меру бр. 1 - Уградња и набавка 
материјала за  термичку изолацију зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача 
према негрејаном простору породичних кућа и станова: 
 

Име и презиме 

Мирослав Марковић 

Бранко Стевић 

 
а који су одустали због организационих тешкоћа и немогућности привредног субјекта „Мастерс“ 

Београд да закључи Уговор и отпочне реализацију радова, поред корисника који су то право 

остварили Одлуком о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера 

енергетске санације бр. II-02-107/2021-19 од  13.12.2021. године, као крајњи корисници који 

накнадно остварују право према приложенох профактури и обрачунатом износу субвенције до 

износа планираних средстава и према Записнику комисије од 08.02.2022. године за меру бр. 3 - 

замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената 

термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на, 

породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима: 

 
Име и презиме 

Драгош Јевтић 

Богоје Михајловић 

Мијодраг Милићевић 

Алекса Алексић 

Небојша Јевтић 

Радиша Танасковић 

Будимка Савић 

 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном листу општине 

Куршумлија, на интернет страници и огласној табли општине Куршумлија. 

 
 Број: II-02-11/2022-1 
 У Куршумлији, 18.02.2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                            
                                                                            Војимир Чарапић, дипл. правник 

  


