
 

 

 

Република Србија 

Општина Мали Зворник 

Председник општине 

Број: 06-1478/2022-12 

Датум: 13.01.2023. године 

Мали Зворник 

 

На основу члана 29. 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 (Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 03/22 и 

11/22) и Коначне листе крајњих корисника број 06-1478/11 од 14.12.2022. године, коју је 

Комисија за реализацију мера енергетске санације донела, председник општине Мали 

Зворник, дана 13.01.2023. године,  донео је  

 

 

ОДЛУКУ  

о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мере 

енергетске санације 

                                                                 

                                                                  I 

ДОДЕЉУЈУ СЕ бесповратна средства крајњим корисницима за спровођење мере 

енергетске санације на територији општине Мали Зворник, за меру Набавка и уградња 

соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу 

електричне енергије за сопствене потребе, уградња двосмерног мерног уређаја за мерење 

предате и примљене електричне енергије и израда неопходне техничке документације и 

извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за 

производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом 

прикључења на дистрибутивни систем и то за следеће крајње кориснике: 

 

Редни 

број 
Име и презиме Место 

Извођач 

радова 

Укупан 

број 

бодова 

Износ 

средстава 

који се 

додељује 

1. Тања Перић Брасина 
„HOMNET“ 

DOO ЛОЗНИЦА 
82,5 

420.000,00 

дин. 

2. Стоја Смиљанић Мали Зворник 
„HOMNET“ 

DOO ЛОЗНИЦА 
79 

420.000,00 

дин. 

3. Милан Костић Брасина 
„HOMNET“ 

DOO ЛОЗНИЦА 
76 

420.000,00 

дин. 

4. Зоран Средојевић Радаљ 
„HOMNET“ 

DOO ЛОЗНИЦА 
66 

420.000,00 

дин. 

 

                                                                            



 

 

                                                                              II 

 

Обзиром да је Скупштина општине Мали Зворник на својој седници одржаној 

20.12.2022. године, приступила изменама Правилника о суфинансирању 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 по Јавном позиву управе за подстицање и 

унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 и 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, односно обзиром да је усвојила 

измене и допуне истих и одређена средства која су неутрошена за мере енергетске 

санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, преусмерила за соларне панеле, 

крајњи корисници који су били испод црте, односно под редним бројем 3. и 4. остварили 

су право на субвенцију. 

                                                                  III  

 

Са крајњим корисницима којима су одобрена средства и привредним субјектима 

који су изабрани на Јавном позиву, у име општине Мали Зворник, председник општине 

закључиће тројни уговор о суфинансирању мере енергетске санације породичне куће. 

                                                                  IV  

Ову Одлуку објавити на огласној табли и интернет страници општине Мали 

Зворник. 

 

                                                            О б р а з л о ж е њ е  

 

На основу Одлуке о расписивању Јавног позива за доделу бесповратних средстава 

грађанима (домаћинствима) за енергетску санацију породичних кућа на територији 

општине Мали Зворник за 2022. годину, број 06-1478/1, коју је Комисија за реализацију 

мера енергетске санације донела дана 24.10.2022. године и 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 (Службени лист општине Мали 

Зворник“ бр. 03/22), Комисија је дана 24.10.2022. године,  расписала Јавни позив за доделу 

бесповратних средстава грађанима (домаћинствима) за енергетску санацију породичних 

кућа на територији општине Мали Зворник за 2022. годину, број 06-1478/2. 

 

 

 

 



 

 

 

Јавни позив је трајао до 14.11.2022. године и у том року приспеле су укупно 4 

пријаве, за које је Комисија утврдила да су потпуне у погледу документације. 

На основу критеријума из 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, сачињена је Прелиминарна ранг листа крајњих 

корисника број 06-1478/9 која је објављена на огласној табли и интернет страници 

општине Мали Зворник, дана 29.11.2022. године. 

За меру Набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за 

породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње 

двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде 

неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних 

панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са 

законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем, првобитно је било 

опредељено укупно 1.000.000,00 динара, а обзиром да у складу са Правилником један 

крајњи корисник може остварити субвенцију у износу од 420.000,00 динара са ПДВ-ом, 

подносиоци пријава Милан Костић из Брасине и Зоран Средојевић из Радаља, нашли су се 

испод црте на Прелиминарној листи због недостатка средстава.  

По објављивању Прелиминарне ранг листе, а у складу са Правилником и Јавним 

позивом, грађани су имали право увида у поднете  пријаве и приложену документацију у 

року од 3 дана од дана објављивања Прелиминарне ранг листе. 

Грађани су имали  право приговора Комисији у року од 8 дана од дана објављивања 

Прелиминарне ранг листе, али приговора није било.  

Након објављивања Прелиминарне ранг листе, од стране чланова Стручне комисије 

за праћење реализације мера енергетске санације извршен је обилазак два објекта, односно 

крајњих корисника под редним бројем 1. и 2. и утврђено је да су исти дали истините 

податке у пријави и да су мере наведене у предмеру и предрачуну које су достављене у  

пријави на Јавни позив прихватљиве, што се види у Записницима. 

Након што је Стручна комисија за праћење реализације мера енергетске санације  

доставила Комисији записнике са терена, Комисија је након разматрања истих, сачинила 

Коначну листу крајњих корисника број 06-1478/11. 

Коначна листа крајњих корисника објављена је на огласној табли и интернет 

страници општине Мали Зворник, дана 14.12.2022. године, уз могућност подношења 

приговора Комисији у року од 8 дана од дана објављивања листе, али приговора није било. 

Обзиром да је Скупштина општине Мали Зворник на својој седници одржаној 

20.12.2022. године, приступила изменама Правилника о суфинансирању 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 по Јавном позиву управе за подстицање и 

унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 и 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, односно обзиром да је усвојила 

измене и допуне истих и одређена средства која су неутрошена за мере енергетске 

санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, преусмерила за соларне панеле, 

крајњи корисници Милан Костић из Брасине и Зоран Средојевић из Радаља који су били 

испод црте, односно под редним бројем 3. и 4. остварили су право на субвенцију. 

Стручна комисија за праћење реализације мера енергетске санације накнадно је 

извршила обилазак објеката напред наведених корисника и утврдила да су исти дали 

истините податке у пријави и да су мере наведене у предмеру и предрачуну које су 

достављене у  пријави на Јавни позив прихватљиве, што се види у Записницима. 

 

Имајући у виду напред наведено, Председник општине Мали Зворник донео је 

Одлуку као у диспозитиву. 

 

 

Одлуку доставити:                                                         Председник општине 

-подносиоцима пријава                                                      Зоран Јевтић, с.р. 

-Комисији 

-архиви 

 


