
На основу члана 20 став 8 Одлуке о правилника о суфинансирању мера енергетске 
санације, породичних кућа, станова и стамбених зградакоје 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 ЈП 1/22 број 400-58/2022, члана 70. Статута Општине Голубац („Службени гласник 
Општине Голубац", бр. 1/2019 и 10/2019) и члана 45. Пословника о раду Општинског већа 
општине Голубац, број: 110-8, од 20.11.2008.године и број: 110-2 од 16.01.2015.године, а по 
предлогу Комисије за реализацију мера енергетске санације на подручју општине Голубац, 
Општинско веће општине Голубац, на својој седници, одржаној дана 28.12.2022. године, доноси: 

РЕШЕЊЕ О 
ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСИИЦИМА У СПРОВОЋЕЊУ МЕРА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА НА ТЕРИТОРИЈГИ ОПШТИНЕ ГОЈТУБАЦ У 
2022. ГОДИНИ 

; I : 
( Члан 1. 

1 . 
УТВРЋУЈЕ СЕ коначна листа крајњих корисника - грађана, у спровођењу мера енергетске 

оанације на подручју опшине Голубац по Јавном конкурсу за учешће крајњих корисника у 
спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Голубац по 
Одлуци Општинског већа број 400-91-4/2022 од 23.08.2022. године. 

Члан 2. 
4 

Крајњи корисници - грађани који испуњавају услове за спрвођење мера енергетске санације 
на територији општине Голубац су: 

• Уградња соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе. 

Ранг 
место 

Име,презиме и адреса крајњег корисника Укупно 
бодова 

К фактор Одобрени 
износ 
средстава 

1. Драгиша Веселиновић, Винци, ул. Авалска 18 76 60.00 420.000,00 
2. Душан Новаковић, Велико Градиште,ул. Жике 

Поповића 55 
76 64.50 420.000,00 

3. Урош Мијовић,Голубац,ул. Војислава Илића 8 66 73.33 420.000,00 
4. Ратко Ракић, Голубац, ул. Цара Лазара 30 61 36.33 420.000,00 

Укупно планирана средства која општина Голубац заједно са средствима Министарства 
рударства и енергетике Републике Србије - Управе за подстицање и унапређење енергетске 
ефикасности износи 14.000.000,00 динара за подстицање и унапређење енергетске 
ефикасности. 

Из тог разлога бесповратна средства у спровођењу мера енергетске санације 
породичних кућа и станова на територији општине Голубац у 2022. години одобрена су у 
наведеним износима крајњим корисницима на предложеним коначним ранг листама 
разврстаних на основу конкурсних категорија. 



На предложену коначну ранг листу подносиоци пријава имају рок од 8 (осам) дана за 
улагање приговора Комисији преко писарнице ОУ Голубац. 

Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити на огласној табли и 
интернет страници општине Голубац. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ 
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