
 
           На основу члана 6. став 1. тачка 4. и члана 10. Закона о ефикасном коришћењу 
енергије („Службени гласник РС“ број: 25/13) и члана 37. став 1. тачка 20. Статута 
општине Дољевац („Службени лист града Ниша“ број: 69/08, 89/10, 14/12, 32/12, 70/12, 
57/13, 9/14, 26/15, 99/15 и 100/16), 
 
                Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 07.06.2017. године, 
донела је 
 

      Р Е Ш Е Њ Е 
о формирању Тима за израду Акционог плана и програма енергетске 

ефикасности  општине Дољевац 
 
I 

            Формира се Тим за израду Акционог плана и програма енергетске ефикасности за 
општину Дољевац, у складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије, 
Програмом остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије и Акционим 
планом за енергетску ефикасност у Републици Србији. 
 

II 
             За чланове Тима за израду Акционог плана и програма енергетске ефикасности 
општине Дољевац именују се: 
 1) Неда Јовановић, запослена у Општинској управи општине Дољевац, 
Координатор канцеларије за локални економски развој, 
 2)  Јелена Илић, Начелник Одељења за општу управу у Општинској управи 
општине Дољевац, 
 3) Јелена Стојковић, запослена у Општинској управи општине Дољевац, на 
пословима грађевинског инспектора, 
 4) Милан Ђорђевић, запослен у Општинској управи општине Дољевац на 
пословима планирања одбране и ванредних ситуација, ИТ администратор, послови 
маркетинга, промоције и стратегије и комуникације, 
 5)   Ема Петровић, запослена у ЈП за управљање путевима „Дољевац“ Дољевац.  
 

III 
 Задаци Тима су, да ускладу са Стратегијом развоја енергетике  Републике Србије, 
Програмом остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије и Акционим 
планом за енергетску ефикасност у Републици Србији, изради акциони план и програм 
енергетске ефикасности општине Дољевац, као основни акт којим се утврђује: политика 
ефикасног коришћења  енергије којом се планирају циљеви уштеде енергије; преглед и 
процена годишњих енергетских потреба, укључујући процену енергетских својстава 
објеката; предлог мера и активности које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије; 
носиоци, рокови и процена очекиваних резултата сваке од мера којима се предвиђа 
остваривање планираног циља и средстава потребна за спровођење програма, изворе и 
начине њиховог обезбеђивања, за период од 3 године, и исти достави Општинском већу 
општине Дољевац на разматрање и Скупштини општине Дољевац на разматрање и 
усвајање. 



                 
 

IV 
                Рок за израду Акционог плана и програма енергетске ефикасности општине 
Дољевац, је 3 месеца од ступања на снагу овог решења. 
 

V 
 Ово решење ступа на снагу 8 дана од дана објављивања  у „Службеном листу града 
Ниша“. 

 
Број: 02-48 

У Дољевцу 07.06. 2017. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 
 

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                  
                                                                                                                    Дејан Смиљковић 
 
 


