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На основу члана 27. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације, породичних 

кућа, станова 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 JП1/22 

(„Службени лист општине Пландиште број 8/2022), Комисија за реализацију мера 

енергетске санације, након спроведеног Јавног позива за суфинансирање мера енергетске 

санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, 

термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему 

потрошне топле воде на територији општине Пландиште за 2022. годину, на седници 

одржаној дана 08.08.2022 донела је  

 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА 

за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на 

унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних 

колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Пландиште 

за 2022. годину 
 

 

Мера: 1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, ЗА 

ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ 

4.1) набавка и инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег 

грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ. 

4.2.) 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. 

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних теларадијатора и пратећег 

прибора ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ (за ову меру се може конкурисати само 

заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) 

 

Ред. Бр. Име и презиме Место  бодови  

1.  Павковић Бранко Маргита  90 

2.  Ћосић Станица Велики Гај 76 

3.  Гушавац Драгица Пландиште 75 

4.  Тадић Раде Пландиште 74,5 

5.  Јуначков Душан  Велика Греда 73,5 

6.  Мишчевић Дмитар Пландиште 73 



7.  Ничевски Божо Пландиште 67 

8.  Мишчевић Горданка Пландиште 66 

9.  Чубрило Драгица Пландиште 66 

10.  Дудовски Лазар Пландиште 64,5 

11.  Згрђа Јон Маргита  63,5 

12.  Згрђа Јосиф Маргита  62,5 

13.  Ђорђевски Златко Пландиште 53,7 

14.  Бабовић Зорка Пландиште 53,5 

15.  Небојша Врцељ Пландиште 53,5 

16.  Чабиловски Марко Пландиште 50 

17.  Германац Славко Пландиште 46 

18.  Брекић Петар Пландиште 45,5 

 

Сви подносиоци пријаве имају право увида у поднете пријаве и приложену 

документацију у року од 3 дана од дана објављивања прелиминарне листе на сајту 

општине Пландиште и на огласној табли. 

 

На листу подносиоци пријаве имају право приговора Комисији у року од 8 дана од њеног 

објављивања. Приговор се подноси на Писарници Општинске управе општине Пландиште. 

 

Увид у документацију се може извршити у канцеларији број 14-16 у згради Општинске 

управе .                                                                                                 

  

 
 

Председник комисије                                                                                                       

          Александра Одавић Мак, дипл.правник с.р. 


