
          

 

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВА 

ПРИСТИГЛИХ НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 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 

 

 
 На основу члана 20. 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, Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова који спроводи општина Власотинце, између општине 
Власотинце бр. 403-65 и Министарства рударства и енергетике бр. 401-00-6/110/2022-01 од 
11.03.2022. године и на основу Записника Комисије за реализацију мера енергетске 
санације, са бројем 06-28-16/22 од 29.11.2022. године, Координатор Комисија за 
реализацију мера енергетске санације предлаже прелиминарну листу пријава које су 
пристигле 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, број 400-77 објављеног 18.10.2022. 
године:  
 

 
Ред. 

бр.  
Подносилац пријаве Број бодова 

1 Витко Маринковић 99,5 

2 Татјана Михајловић 82 

3 Сретен Стевановић 77 

4 Раде Ђорђевић 58,5 

 

Пријаве које су  одбачене као неприхватљиве и нису рангиране: 

Ред. 

бр. 

Име и презиме 

подносиоца пријаве 

 Разлог одбацивања 

1. Александар Ђорђевић 

 

Образложење: рачун о утрошку енергије гласи на лице које 

није подносилац пријаве и не може да се утврди на који 

објекат се односи 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 
Број: 06-28-16/22-1 
Датум: 30.11.2022. 
ВЛАСОТИНЦЕ 
Трг ослобођења 12 



2. Милорад Игњатовић Образложење: није достављена сва потребна документација 

и то један од следећих доказа за стамбени објекат: - доказ о 

изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи, - 

грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак 

обезбеђења дозволе, - грађевинску дозволу добијену из 

поступка легализације, - решење о озакоњењу или доказ да су 

започели поступак легализације. 

 

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 01 бр. 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; 
 

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.  
 
На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора 
Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. 
                                                                                                                              

            КООРДИНАТОР КОМИСИЈА 

 ______________________ 


