
Предлог 

На основу члана 20. Правилника о суфинасирању мера енергетске санације породичних кућа и 

станова, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и 

уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде, по јавном позиву 

Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22, а на основу предлога 

Комисије за реализацију мера енергетске санације стамбених објеката, Општинско веће дана . 

године доноси: 

 

Одлуку о утврђивању листе 

крајњих корисника по јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације, породичних 

кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, 

термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне 

топле воде  на територији општине Велико Градиште за 2022. годину 

 

Члан 1. 

Подносиоци чије су пријаве прихваћене и средства опредељена односно истима се средства 

додељују су груписани у категоријама и то: 

За замену спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са 

одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама: 

1. Милутиновић Миодраг     

2. Митић Вера       

3. Јовановић Драгослав      

4. Мијајловић Госпава      

5. Миленковић Светомир     

6. Богдановић Љубица      

7. Пејић Тијосав       

8. Пајкић Душица       

9. Костић Снежана  и Владимир     

10. Миленковић Драгана      

11. Кузмановић Росица      

12. Ђорђевић Драгица      

13. Нешић Славиша      

14. Трбојевић Гордана      

15. Николић Живослав      

16. Петровић Нада       

За набавку и  инсталацију котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег 

грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим  и замена постојеће или уградња нове цевне 

мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора: 

1. Журкић Урош       

2. Илић Сузана       

За  набавку и уградњу топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора 

или комбиновани грејач): 

1. Милосављевић Бранка     

2. Поповић Душан      

3. Штрбац Владимир      

4. Настасовић Бранко      

5. Маринковић Божидар      



6. Ђорђевић Милица      

За набавку и уградњу соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне 

топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система: 

1. Рајковић Ђорђе    

Члан 2. 

Одбијају се односно одбацују пријаве 

1. Лазић Рајка из Београда     

2. Јоксимовић Горан из Крагујевца    

Констатује се да су следећи подносиоци одустали од захтева : 

1. Нада Петровић, Велико Градиште  

2. Миленковић Светомир, Велико Градиште  

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Ова Одлука (члан 1.) ће бити основ за доношење збирног решења за доделу средстава и 

закључење уговора. 

Одлука ће бити објављена на сајту Општине и на огласној табли Општинске управе општине 

Велико Градиште. 

Образложење 

Правилником о о суфинасирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, 

које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградњу 

соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде, по јавном позиву Управе за 

подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22, је прописано да Општинско веће 

општине Велико Градиште доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим 

корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори. 

Чланом 20. Правилника је прописано Уговор о у спровођењу мера енергетске санације 

потписује се након доношења Решења о коначној листи крајњих корисника за спровођење мера 

енергетске санације. 

Са свега напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву. 

 


