
          

 

 

На основу Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 – други 
закон ...47/18), члана 68. 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности рационалној употреби 
енергије („Сл. гласник РС“ број 40/21) и члана 27. став 14. Правилника о суфинансирању 
енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопствене потребе по Јавном позиву Управе за 
подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 01 број 06-18-4/2022, од 
08.04.2022. године и Коначне листе крајњих корисника у спровођењу мера уградње соларних 
панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење 
термотехничког система путем уградње калориметра, циркулационих пумпи, термостатских 
вентила и делитеља на територији општине Власотинце за 2022. годину од 12.12.2022. 
године, Општинско веће општине Власотинце доноси: 
 

ОДЛУКА 

О ИЗБОРУ  ПРИЈАВА ПРИСТИГЛИХ НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА 
УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА 
ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ 

УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И 
ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 

Овом Одлуком  утврђују се пријаве корисника  које  ће се финансирати из буџета општине 
Власотинце и Министарства рударства и енергетике у оквиру реализације програма 
финансирања активности и мера уградње соларних панела за производњу електричне 
енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње 
калориметра, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља у 2022.години, по 
спроведеном конкурсу 01 бр. 400-77 од 18.10.2022. године. 

II 

Комисија за реализацију мера енергетске санације , на седници одржаној дана, 12. 12. 2022. 
године, утврдила је коначну ранг листу поднетих пријава: 
 

Ред. 
бр.  

Подносилац пријаве Број бодова 

1 Витко Маринковић 99,5 

2 Татјана Михајловић 82 

3 Сретен Стевановић 77 

4 Раде Ђорђевић 58,5 

 
 

III 

Општина Власотинце ће са носиоцима пријава закључити уговоре о реализацији, у којима ће 
се прецизније дефинисати појединачна права и обавезе уговорних страна. 

IV 

Председник општине Власотинце закључиће уговоре о додели средстава из буџета општине 

Власотинце и Министарства рударства и енергетике у оквиру реализације програма 

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

из тачке III ове Одлуке, по правоснажности исте. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 
01 Бр. 06-103-2/22 
Датум: 26.12.2022. год. 
ВЛАСОТИНЦЕ 
Трг ослобођења 12 



 

V 

Овa одлука  је  коначна  и  против  исте се  може  покренути  Управни  спор  у  року  од  30  

дана  од  дана  достављања  одлуке. 

VI 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“, на званичној интернет презентацији 

општине Власотинце и у средствима јавног информисања. 

VII 

Одлуку доставити: подносиоцима  пријава и архиви општине Власотинце. 

Образложење 

Председник општине Власотинце расписао је дана, 18.10.2022. године,  Јавни конкурс  

за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на 

породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, 

циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији општине 

Власотинце за 2022. годину, 01 број 400-77. Благовремено, до дана 19.07.2022. године 

пристигло је 6 (шест) пријава. 

Координатор комисија за спровођење јавног конкурса је  сачиниo ранг листу пријава 
пристиглих на Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу 
електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем 
уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте 
на територији општине Власотинце за 2022. годину,  01 бр.  400-77/22-1 од 12.12.2022. 
године, а на основу Записника комисија.  
 
Општинско веће општине Власотинце  је, по спровођењу  конкурса, размотрило ранг листу 
пријава, 01 бр. 400-77/22-1 и на основу Одлуке о буџету општине Власотинце за 2022. годину 
(„Службени гласник града Лесковца“ бр. 18/21 од 26.5.2021. године), Одлуке о измени и 
допуни  Одлуке о буџету општине Власотинце за 2022. годину („Службени гласник града 
Лесковца“ бр. 29/22 од 05.10.2022. године) и уговора између општине Власотинце и 
Министарства енергетике и рударства у оквиру реализације програма финансирања 
активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2022. години , 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) ) и члана 27.  Правилника о суфинансирању енергетске санације, 
породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне 
енергије за сопствене потребе по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење 
енергетске ефикасности ЈП1/22 01 број 06-18-4/2022, од 08.04.2022. године,  одлучио као у 
диспозитиву одлуке. 
 

 ПРЕДСЕДНИК

 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 Братислав Петровић 

 ______________________ 


