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На основу члана 27. став 2. Правилника о суфинансирању 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 (Службени гласник општине Мало Црниће“, број 3/2022), 

 Комисија за реализацију мера енергетске санације дана 09.11.2022. године 

утврђује 

 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА 

 

 

Крајњи корисници који су изабрани у складу са условима из Јавног 

конкурса за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова 

на  територији општине Мало Црниће, број 06-53/2022-4  од 05. септембра 2022. 

године (у даљем тексту:Јавни конкурс), су: 

 

 

За меру 1. заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената 

термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним 

просторијама за пордоичне куће и станове  

 
Редни 

број 

Деловодни број Име и презиме, адреса крајњег 

корисника 

Број 

бодова 

1. 401-281/2022 Раде Живановић из Калишта 99 

2. 401-296/2022 Слободан Милошевић из Црљенца 87,5 

3. 401-352/2022 Драгана Стокић из Куле 87,5 

4. 401-348/2022 Славољуб Берјановић из Божевца 87 

5. 401-305/2022 Слободан Стевић из Батуше 86 

6. 401-311/2022 Весна Стојавновић из Малог Црнића 86 

7. 401-351/2022 Радољуб Максић из Малог Црнића 86 

8. 401-306/2022 Маринко Траживук из Малог Црнића 77,5 

9. 401-353/2022 Ивица Симић из Забреге 76 

10. 401-359/2022 Топлица Јовић из Шапина 

 

76 

11. 401-346/2022 Снежана Јосић из Калишта 70 

12. 401-304/2022 Дарко Стевић из Великог Села 67,50 

13. 401-307/2022 Топлица Ђорђевић из Великог Црнића 67,50 

14. 401-301-2022 Драган Стевић из Црљенца 60 

15. 401-308/2022 Војислав Обрадовић из Великог Села 56 

 

 

За меру 3. набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, 

сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) 

ефикаснијим за породичне куће и станове 

 

 
Редни 

број 

Деловодни број Име и презиме, адреса крајњег 

корисника 

Број бодова 

1. 401-255/2022 Драган Стефановић из Батуше 92,5 

2. 401-363/2022 Топлица Марковић из Топонице 81 

3. 401-289/2022 Надица Јовановић из Малог Црнића 72,5 

4. 401-343/2022 Славољуб Миладиновић из Куле 62,5 

5. 401-350/2022 Велизар Милосављевић из Врбнице 43 
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За меру 4. замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-

радијатораи пратећег прибора породичне куће и станове (за ову меру се може 

конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или 

пећ) ефикаснијим 

 

 
Редни 

број 

Деловодни број Име и презиме, адреса  крајњег 

корисника 

Број бодова 

1. 401-355/2022 Драган Стефановић из Батуше 91 

2. 401-363/2022 Топлица Марковић из Топонице 81 

 

 

За меру 5. набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног 

система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће 

 
Редни 

број 

 

Деловодни број Име и презиме, адреса  крајњег 

корисника 

Број бодова 

1. 401-354/2022 Мирослав Цвејић из Малог Црнића 99,5 

2. 401-358/2022 Драшко Ивковић из Божевца 51 

 

 

За меру 6. набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну 

припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и 

пратеће инсталације грејног система за породичне куће 

 

 
Редни 

број 

Деловодни број Име и презиме,адреса  крајњег 

корисника 

Број бодова 

1. 401-310/2022 Новица Ташић из Шапина 81 

 

III 

 

Подносилац пријаве Драгослав Крстић из Салаковца, одустао је од конкурисања за 

суфинансирање мера енергетске ефикасности-меру 1, на основу захтева који је поднео 

Комисији, број 401-299/2022 од 07.11.2022.године. 

  

Не прихавата се пријава коју је поднео учесник конкурса Грујица Ђорђевић из Великог 

Црнића, број пријаве 401-339/2022 из разлога што је доставио непотпуну 

документацију (није достављена сагласност сувласника за породичну кућу).  

 

IV 

 

Учесници Јавног конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену 

документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних крајњих корисника – 

грађана, у року од 3 (три) дана од дана објављивања листе.  

 

V 
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 На прелиминарну листу изабраних крајњих корисника – грађана подносиоци пријава 

имају право приговора Комисији у року од 8 (осам) дана од дана њеног објављивања. 

Приговор се подноси на писарници Општинске управе општине Мало Црниће.  

 

 

 

 

 

VI 

 

Прелиминарна листа изабраних крајњих корисника – грађана биће објављена на 

огласној табли Општинске управе општине Мало Црниће и званичној интернет 

страници Општине Мало Црниће и иста биће достављена свим учесницима Јавног 

конкурса путем поште.  

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

   Јелица Мрдак, с.р. 


