
Република Србија 

Општина Бајина Башта 

Комисија за реализацију  

мера енергетске санације 

01 Број: 06-54/2022 

Дана: 17.03.2023. године 

Бајина Башта 

   

 

На основу члана 26. и 27. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације 

породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на уградњу соларних панела за 

производњу електричне енергије  за сопствене потребе и унапређење термотехничког 

система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и 

делитеља топлоте на територији општине Бајина Башта за 2022. годину,по јавном позиву 

управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени лист 

општине Бајина Башта“, бр. 10/2022), Комисија за реализацију мера енергетске санације 

стамбених зграда, породичних кућа и станова општине Бајина Башта, дана 17.03.2023. 

године утврђује 

 

 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ  

КРАЈНИХ КОРИСНИКА (ГРАЂАНА) 

 

 

Утврђује се прелиминарна ранг листа крајних корисника,  по основу  Јавног позива за 

учешће крајних корисника у спровођењу мере енергетске санације стамбених објеката на 

територији општине Бајина Башта, 01 бр. 06-54/2022 од 06.12.2022. године и то: 

 

 

Редни 

број 
Име и презиме Адреса 

Број 

бодова 

1 Иван Ђокић Михаила Пупина 32 94,5 

2 Нада Бабић Бановић Страхиње 10 87 

 

 

Нема подносиоца  чије су пријаве одбијене и одбачене. 

 

 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по 

утврђивању прелиминарне листе крајњих корисника, у року од три дана од дана 

објављивања листе. 

 

На прелиминарну листу крајњих корисника учесници конкурса имају право приговора 

Комисији у року од 8 дана од дана њеног објављивања, закључно са 27.03.2023. године у 

15,00 часова. Приговор се може поднети непосредно у писарници Општинске управе Бајина 



Башта или поштом на адресу Општинске управе, ул. Душана Вишића 28, 31250 Бајина Башта 

– Комисија за реализацију мера енергетске санације. 

 

Прелиминарна листа објављује се на огласној табли Општинске управе општине Бајина 

Башта и званичној интернет страници општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs). 

 

Прелиминарна листа објављена је дана 17.03.2023. године. 

 

 

 

                          КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

               МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

                                                                                              

   Председник 

 

    ................................................. 

         Милош Јелисавчић, дипл.инж.арх. 

http://www.bajinabasta.rs/

