
предлог 

На основу члана 20. став 8.  Правилника о суфинансирању енергетске санације, породичних 

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

сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, 

циркулационих пумпи ,  термостатских  вентила и делитеља топлоте бр.110-5/2022-01-4  

од 28.4.2022.г. Општинско веће на предлог Комисије за реализацију енергетске санације  

општине Велико Градиште на својој __ седници , дана __.10.2022. усвојила је  

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА)  

у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела 

за производњу електричне енергије за сопствене потребеи унапређење термотехничког 

система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,  термостатских  вентила и 

делитеља на територији општине Велико Градиште 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се избор директних корисника у спровођењу мера енергетске санације на 

основу спроведеног поступка пред Комисијом за учешће привредних субјеката у спровођењу 

мера енергетске санације  у домаћинствима на територији општине Велико Градиште и то су 

следећи привредни субјекти:  

1. ПД * MLS EXING* doo Београд     

2. ПД * КОНСЕКО* доо Београд     

3. ПД *Телефон Инжењеринг* доо Земун    

 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Одлука из става 1. се објављује на интернет презентацији Општине Велико Градиште као и 

огласној табли у згради Општинске управе општине Велико Градиште. 

 

Образложење 

Чланом 20. Правилника о суфинансирању енергетске санације, породичних кућа и станова 

путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и 

унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи ,  

термостатских  вентила и делитеља топлоте бр.110-5/2022-01-4 од 28.4.2022.г.  је прописано да 

Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу 

директних корисника. 

Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној табли 

Општине и званичној интернет страници Општине. 

Учесници Јавног позива имали су право увида у поднете пријаве и приложену 

документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од 

дана објављивања листе. 

Комисија је сачинила Предлог коначне Одлуке о избору директних корисника у 

спровођењу мера енергетске санације и исте доставља Општинском већу на усвајање. 

Општинско веће општине Велико Градиште је на основу напред изнетог донела  Одлуку 

о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације.  

    Одлука Општинског већа општине Велико Градиште о избору директних корисника у 

спровођењу мера енергетске санације објавиће се на огласној табли Општинске управе и 

званичној интернет страници Општине Велико Градиште. 

 

Обрађивач: Комисија за реализацију енергетске санације  општине Велико Градиште 


