
          

 

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВА ПРИСТИГЛИХ НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА 

УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У 

ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ 

КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

 

На основу Записника Комисије за реализацију  мера енергетске санације, од 04.08.2022. године, 

Координатор Комисија за реализацију мера енергетске санације предлаже прелиминарну листу 

пријава које су пристигле на Јавни позив: 

 

 
Ред. 

бр. 

Назив привредног субјекта Заводни 

број 

Број 

бодова 

Напомена 

1. Сonseko d.о.о. - Београд 400-51-1/22;  97,15  

2. Energy net services doo – Нови Сад 400-51-2/22 90,00  

 

 

Финансијска средства за реализацију програма јавног конкурса обезбеђена су буџетом општине 

Власотинце за 2022. годину на основу Одлуке о буџету општине Власотинце за 2022. годину 

(„Службени гласник града Лесковца“ бр. 46/21 од 23.12.2021. године), програм 0501 – Eнергетска 

ефикасност и обновљиви извори енергије, Активност 0001 – Енергетски менаџмент, функција 660 на 

позицији 95/0, екон. класификације 454000 – Субвенције приватним предузећима, средства у износу 

од 1.000.000,00 динара и Министарства енергетике и рударства у оквиру реализације програма 

финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2022. години у 

износу од 1.000.000,00 динара,што укупно износи 2.000.000,00 динара а у складу са чланом 20.став 

1.тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 – други закон ...47/18), 

члана 69 и 70. Закона о енергетској  ефикасности рационалној употреби енергије („Сл. гласник РС“ 

број  40/21), Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и 

унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени 

гласник града Лесковца“ број 4/22) и Правилником о суфинансирању мера енергетске санације 

породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 

сопствене потребе  општине Власотинце 01бр. 06-18-3/2022 од 08.04.2022. године. 

 

Максимални износ бесповратних средстава који додељује Општина и МРЕ за финансирање 

појединачних пројеката грађана износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом. 

Максимални износ одобрених средстава по појединачном пројекту износи:  

• до 420.000,00 динара са ПДВ-ом по објекту;  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 
Број: 400-51/22-1 
Датум: 04.08.2022. 
ВЛАСОТИНЦЕ 
Трг ослобођења 12 



Учесници јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по 
утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања 
листе.  
                                                                                                                              

 

            КООРДИНАТОР КОМИСИЈА 

 ______________________ 


