
 

На основу члана 15. и 70. Статута општине Велико градиште (“Службени гласник општине 
Велико градиште“, бр. 2/2019), Општинско веће општине Велико Градиште на 2. седници 
одржаној 14.10.2020. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ЕНЕРГЕТСКОГ ОДБОРА 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
Образује се Енергетски одбор општине Велико Градиште за израду предлога Програма 
енергетске ефикасности општине Велико градиште, као и за друге активности везане за 
ефикасно коришћење енергије, у следећем саставу: 
 

1. Драган Милић, председник ЕО, Председник општине Велико Градиште, 
2. Слађан Марковић, подпредседник ЕО, Заменик председника општине Велико Градиште, 
3. Сања Стојадиновић, члан, Начелник општинске управе општине Велико Градиште, 
4. Јасмина Штрбац, члан, Руководилац одељења за локални економски развој, 
5. Александар Игњатијевић, члан, Енергетски менаџер општине ВГ, 
6. Дајана Стојановић, члан, Директор Туристичке организације општине ВГ, 
7. Браниславка Величковић, члан, Директор ЈУ *Kултурни центар В. П. Царевац“, ВГ, 
8. Драган Богичић, члан, Директор ЈУ *Народни музеј Велико Градиште*, 
9. Саша Бранковић, члан, Директор ЈУ *Спортски центар* ВГ, 
10. Милена Димитријевић, члан, Директор ЈУ Народна библиотека *Вук Kараџић* ВГ, 
11. Љубица Митић, члан, Директор ЈKП *Дунав Велико Градиште* ВГ, 
12. Славица Јанковић, члан, Директор Предшколске установе *Мајски цвет* ВГ, 
13. др Љиљана Стевановић, члан, Директор *Дом здравља* ВГ, 
14. Драган Мандић, члан, Директор ОШ *Иво Лола Рибар* ВГ 
15. Дејан Рајковић, члан, Директор ОШ *Миша Живановић* Средњево, 
16. Бранкица Макуљевић , члан, Директор ОШ *Вук Kараџић* Мајиловац, 
17. Весна Новковић, члан, Директор Средње школе *Милоје Васић, ВГ 

Даном ступања на снагу овог Решења, престаје да важи Решење бр. 020-113/2016-01-4 од 
14.10.2016. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Енергетски одбор општине Велико Градиште, на основу Закона о ефикасном коришћењу 
енергије (“Службени гласник РС“, 25/2013), разматра и усваја предлог Програма енергетске 
ефикасности општине Велико Градиште, за период од три године, који, поред осталог садржи 
нарочито: 

 планирани циљ уштеде енергије, који је у складу са планираним циљевима Стратегије, 
Програма остварења стратегије и Акционог плана Републике Србије; 

 преглед и процену годишњих енергетских потреба, укључујући процену енергетских 
својстава објеката; 



 предлог мера и активности које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије: 
o План енергетске санације и одржавања јавних објеката које користе органи 

јединице локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа чији је оснивач 
ЈЛС; 

o Планове унапређења система комуналних услуга (систем даљинског грејања, 
систем даљинског хлађења, водовод, јавна расвета, управљање отпадом, јавни 
транспорт и друго),  

o Друге мере које се планирају у смислу ефикасног коришћења енергије; 
 носиоце, рокове и процену очекиваних резултата сваке од мера којима се предвиђа 

остваривање планираног циља; 
 Средства потребна за спровођење програма, изворе и начин њиховог обезбеђења. 

Општина Велико Градиште, као обвезник система енергетског менаџмента Републике Србије, 
успостављањем сопственог система енергетског менаџмента створиће услове за остваривање 
позитивних економских ефеката, јер ће смањење потрошње енергије у јавном сектору 
непосредно довести до смањења трошкова енергије који се подмирују из општинског буџета, 
повећати коришћење локалних ресурса обновљивих извора енергије, а самим тим ће се доћи 
до стварања економски одрживе локалне ергетике и смањења емисије СО2 и осталих 
загађујућих материјала. 

Све активности чланова енергетског одбора биће базиране на волонтерској основи. 

 

Број: 020-34/2020-01-4 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 
Драган Милић,с.р. 
 
 


