
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Димитровград 

Општинска управа 

Комисија за реализацију мера енергетске санације 

Бр. 06-198/2021-15 

Дана: 10.09.2021. године 

 
 
 
 На основу члана 27. став 2. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације 

породичних кућа и станова („Службени лист општине Димитровград “ бр. 45/2021) и Јавног 

конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и 

становима на територији општине Димитровград за 2021. годину, 400-1052/2021-15 од 

11.08.2021. године, Комисија за спровођења мера енергетске санације, дана  10.09.2021.  

објављује 

 

 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА  

 

 

 Комисија за реализацију мера енергетске санације на основу својих овлашћења 

додељених решењем Општинског већа Општине Димитровград бр. 06-142/2021-15/41-7 од 

30.06.2021. године је по завршетку Јавног конкурса  за суфинансирање мера енергетске 

ефикасности на породичним кућама и становима на територији општине Димитровград за 

2021. годину бр. 400-1052/2021-15 од 11.08.2021. године, примењујући чланове 26. и 27. 

Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова 

(„Службени лист општине Димитровград “ бр. 45/2021) извршила преглед конкурсне 

документације пристиглих пријава ради провере испуњености формалних услова, те након 

тога извршила њихово рангирање. 

 

 У прелиминарној ранг листи за меру 1. укупно је одобрено 7 пријава, од редног 

броја 1. па закључно са редним бројем 7. 

 У прелиминарној ранг листи за меру 2. укупно је одобрено 44 пријава, од редног 

броја 1. па закључно са редним бројем 44. 

 У прелиминарној ранг листи за меру 3. укупно је одобрено 6 пријава, од редног 

броја 1. па закључно са редним бројем 6.  

 

Писаним обавештењем од учешћа на конкурсу одустали су: 

1. Еленков Драгица, бр. пријаве 400-1083/2021-16 од  23.08.2021. године 

2. Еленков Петар, бр. пријаве 400-1161/2021-16 од 31.08.2021. године 

  

 Како је тачком VI Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности на 

породичним кућама и становима на територији општине Димитровград за 2021. годину, 400-



1052/2021-15 предвиђено да се неблаговремене и непотпуне пријаве неће разматрати 

одбачена је следећа пријава: 

1. Ђорђев Борис,  бр. пријаве 400-1178/2021-16 од 31.08.2021. године 

 

 Како је чланом 6. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације 

породичних кућа и станова („Службени лист општине Димитровград “ бр. 45/2021) 

предвиђено да за меру 1. - Уградња и набавка материјала за термичку изолацију зидова, 

крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору 

породичних кућа могу конкурисати само власници породичних кућа одбачена је следећа 

пријава: 

1. Ирена Гигов, бр. пријава 400-1201/2021-16 од 02.09.2021. године – пријавом се за посебни 

део зграде (стан) тражи мера 1. - уградња и набавка материјала за термичку изолацију. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
 

Подносиоци пријава имају право приговора на Прелиминарну листу у року од 8 (осам) дана 

од дана њеног објављивања. 

Приговор се подноси на писарници, у згради Општинске управе општине Димитровград, ул 

Балканска бр. 2, Комисији за реализацију мера енергетске санације. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

 


