
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На основу члана 162. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18 од 

1. марта 2016, 95 од 8. децембра 2018 - Аутентично тумачење) и члана 9. став 2. Одлуке о расписивању  

јавног позива за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним 

објектима на територији општинe Куршумлија за 2021. годину (Сл. лист општине Куршумлија 

бр.37/2021), Комисија за спровођење мера енергетске санације општине Куршумлија доноси се 

следеће: 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. ОДБИЈА СЕ пријава Светлане Војиновић из Куршумлије, бр. 02-61/21-6-1-1 од 21.09.2021. 

године за учешће на јавном позиву за суфинансирање мера енергетске ефикасности на 

породичним кућама и стамбеним објектима на територији општинe Куршумлија за 2021. 

годину, због тога што садржина пријаве није у складу са Јавним позивом. 

2. Пријава из тачке 1. овог Решења неће се оцењивати. 

3. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања на електронској огласној табли општине 

Куршумлија у одељку - енергетска санација и огласној табли општине. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

           Светлана Војиновић из Куршумлије поднела је дана 21.09.2021. године у 11,30 часова пријаву   

за учешће на јавном позиву за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и 

стамбеним објектима на територији општинe Куршумлија за 2021. годину бр. 02-61/21-6-1-1.  

 У поступку евалуације поднетих пријава, с обзиром да је Одлуком о расписивању  јавног позива 

за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним објектима на 

територији општинe Куршумлија за 2021. годину (Сл. лист општине Куршумлија бр.37/2021) и самим 

јавним позивом прописано да право учешћа на јавном позиву имају грађани и стамбене заједнице 

који између осталог испуњава услов - да је подносилац пријаве власник породичне куће или  стана 

на територији Општине, а да је увидом у лист непокретности за предметну непокретност установљено 

да је именована сувласник непокретности коју је навела у пријави, и да иста приликом подношења 

пријаве није приложила сагласност осталих сувласника, утврђено је да садржина пријаве из тачке 1. 

овог Решења није у скаду са расписаним јавним позивим. 

 На основу напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба општинском 

већу општине Куршумлија у року од 8 дана од дана када је странка обавештена о Решењу – 

објављивањем на огласној табли општине Куршумлија и сајту општине у делу енергетска санација. 
 

              ДОСТАВИТИ: 

1. Подносиоцу пријаве 

2. огласној табили општине Куршумлија 

3. ахиви, и 

4. објавити на сајту општине Куршумлија  

у делу – енергетска санација 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА 
ЕНЕРГЕСКЕ САНАЦИЈЕ 
Председник комисије 

 
 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
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