
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА СВРЉИГ 

Комисија за реализацију мера енергетске санације 

објеката на територији општине Сврљиг 

Бр: 36-11/2022-1 

Датум: 23.11.2022 

 

 

Нa основу чл. 26. и 27. Правилника о суфинансирању мера 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 по основу јавног позива за 

суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова  

ЈП1/22,   Број: 36-3/2022 од 28.04.2022. године и одељка X Jавног позива Број:36-11//2022 од 

28.10.2022. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кyha и станова 

на територији општине Сврљиг је дана 23.11.2022. године, утврдила 

 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КРАЈЊИХ 

КОРИСНИКА 

 

Mepa 1:  Набавка и уградња соларних панела капацитета 6 kW инсталисане снаге, пратећих 

носача панела, инвертера и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије, 

уградња двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије,  

израда извештаја извођача радова о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за 

производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са 

законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем 

 

 
 

Ред.бр Бр.пријав
е 

Име и Презиме Адреса Мера Бодова К-фактор 
заузетости  

1 36-41 Даворка Стојковић  Нишевачка  бр.7 1 98,50 20,20 

2 36-42 Славољуб 
Стаменковић 

Ђуриначка  бр.13 1 81,00 37,50 

3 36-28 Зоран 
Радосављевић 

12. децембар  бр.2 1 57 28,50 

4 36-40 Винко радојић Миодрага Сарајлије бр.77 1 56 31,00 
 
 

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по 

утврђивању прелиминарне листе крајњих  корисника, у року од 3 ( три ) дана од дана објављивања 

листе. 

На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији у 

року од 8 ( осам ) дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарницу 

општинске управе 

 



 

               Комисија за спровођење мера енергетске           

                                                                                    санације објеката у општини Сврљиг,  

 

           Сретен Стевановић, председник 

 

           Миломирка Ристић, члан, 

 

           Ивица Пантић, члан 


