
На основу члана 27. 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, Комисија за реализацију 

мера енергетске санације стамбених објеката, дана 21.09.2022. године утврђује: 

 

П Р Е Л И М И Н А Р Н А 

РАНГ ЛИСТА 

поднетих захтева за мере енергетске санације 

 

Подносиоци чије су пријаве прихваћене и средства опредељена 

1. Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача 

са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама 

1. Милутиновић Миодраг    88 бодова 

2. Митић Вера      81  бод 

3. Јовановић Драгослав     79 бодова 

4. Мијајловић Госпава     78,5 бодова 

5. Миленковић Светомир    78,5 бодова 

6. Богдановић Љубица     77,5 бодова 

7. Пејић Тијосав      77,5 бодова 

8. Пајкић Душица      73,5 бодова 

9. Костић Снежана  и Владимир    70 бодова 

10. Миленковић Драгана     68,5 бодова 

11. Кузмановић Росица     68,5 бодова 

12. Ђорђевић Драгица     56 бодова 

13. Нешић Славиша     56 бодова 

14. Трбојевић Гордана     51 бод 

15. Николић Живослав     51 бод 

16. Петровић Нада      51 бод  

 

4. Набавка и  инсталација 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      65 бодова 

2. Илић Сузана      57,5 бодова 

 

7.  Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач 

простора или комбиновани грејач) 

1. Милосављевић Бранка    86 бодова 

2. Поповић Душан     80 бодова 

3. Штрбац Владимир     69 бодова 

4. Настасовић Бранко     63  бодова 

5. Маринковић Божидар     56 бодова 

6. Ђорђевић Милица     51 бод 

 



8.  Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне 

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

система 

1. Рајковић Ђорђе     55 бодова 

 

Подносиоци чије су пријаве одбијене и одбачене 

1. Лазић Рајка из Београда    0 бодова 

2. Јоксимовић Горан из Крагујевца   0 бодова 

 

 

На прелиминарну листу крајњи корисници учесници конкурса имају право приговора Комисији 

у року од 8 дана од дана њеног објављивања, закључно са 29.09.2022. године у 14:00 часова. 

Приговор се може поднети непосредно у писарници Општинске управе општине Велико 

Градиште или поштом на адресу: Општинска управа општине Велико градиште, Житни трг1, 

12220 Велико Г радиште, са назнаком за  Комисију  за реализацију и надзор над извршењем 

мера енергетске санације стамбених објеката. 

Прелиминарна листа објављена 21.09.2022. године. 

 

Комисију  за реализацију мера    

           енергетске санације 

 


