
Република Србија 

Општина Сокобања 

Број: 312-41-1/22 

Дана: 15.08.2022. године 

 

Комисија за реализацију енергетске санације на подручју општине Сокобања (у даљем 

тексту Комисија), образована Решењем Oпштинског већа општине Сокобања број 02-

23/2022 од 06.04.2022. године, и измена и допуна решења бр. 312-31/2022 од 17.06.2022. 

године,  а на основу члана 19. и 20. Правилника о суфинансирању  мера енергетске 

санације стамбених објеката  и Јавног позива за учешће крајњих корисника (домаћинства 

и стамбене заједнице) у спровођењу  мера енергетске санације стамбених објеката на 

територији општине Сокобања, доноси: 

 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА 

У СПРОВОЂЕЊУ ЕНЕРЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

 

I 

 Крајњи корисници (домаћинства и стамбене заједнице) који су изабрани на основу   

Јавног позива за учешће крајњих корисника  у спровођењу  мера енергетске санације 

стамбених објеката на територији општине Сокобања од 19.07.2022.  године, у складу са 

условима јавног позива  за меру су: 

 

 

1) Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама 

ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ. 

 

 

 

 

Ранг Име и презиме, место становања, 

датум подношења Пријаве 

Статус Број бодова 

1. Милетић Славица из Сокобање, ул. 

Алексе Маркишића бр. 12/13, 

пријава од 05.08.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 92,50 

2.  Добрила Најдић из Трубаревац, 

Сокобања, пријава од 09.08.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 88 

3. Дејан Пејовић из Сокобање, ул. 

Николе Пашића бр. 12.  пријава од 

05.08.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 86 

4. Смиљковић Братислав из Сокобање 

ул. Солунска бр. 10.  пријава од 

05.08.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 86 

5. Крстић Миодраг из Сокобање ул. чија се Пријава прихвата 86 



Миладина Живановића бр. 34.  

пријава од 09.08.2022. год. 

6. Мица Вучић из Сокобање, ул. Николе 

Пашића бр. 48. пријава од 04.08.2022. 

год. 

чија се Пријава прихвата 85 

7. Владан Савић из Сокобање ул. Светог 

Саве бр. 60.  пријава од 05.08.2022. 

год. 

чија се Пријава прихвата 81,50 

8. Ненад Филиповић из Сокобање ул. 

др. Милуна Митровића бр. 5.  пријава 

од 05.08.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 81 

9. Славица Миловановић из Сокобање 

ул. Светозара Марковића бр. 30.  

пријава од 05.08.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 81 

10. Драгица Милићевић из Сокобање ул. 

Превалац бр. 6.  пријава од 

05.08.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 81 

11. Будимир Миловановић из Сокобање 

ул. Стевана Сремца бр. 17.  пријава од 

25.07.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 81 

12. Светомир Тодосијевић из 

Трубареваца, Сокобања, пријава од 

03.08.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 80 

13. Никола Шљивић из Сокобање ул. 

Омладинска бр. 13/3. пријава од 

04.08.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 78,50 

14. Павулинка Станковић из Сокобање 

ул. Васе Чарапића бр. 10.  пријава од 

03.08.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 76 

15. Вукадин Богдановић из Сокобање  ул. 

Рајка Вићентијевића бб.  пријава од 

04.08.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 76 

16. Драган Антонијевић из Сокобање ул. 

20. српске ударне бригаде бр. 12.  

пријава од 03.08.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 76 

17. Томислав Ковановић из Сокобање ул. 

Пјера Крижанића бр. 6.  пријава од 

04.08.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 76 

18. Радица Вељковић из Јошанице, чија се Пријава прихвата 76 



Сокобања, пријава од 04.08.2022. год. 

 

19. 

 

Радиша Динић из  Милушинца, 

Сокобања, пријава од 09.08.2022. год. 

 

чија се Пријава прихвата 

 

76 

20. Петровић Драгица из Сокобање ул. 

Николе Пашића бр. 50. пријава од 

25.07.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 76 

21. Биљана Вељковић  из Сокобање ул. 

Доситејева бр. 74.  пријава од 

05.08.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 66 

22. Драган Марјановић из Сокобање ул. 

Тимочке буне бр. 17.  пријава од 

28.07.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 66 

23. Слободан Михајловић из Сокобање 

ул. 27. март бр. 3.  пријава од 

04.08.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 61 

24. Славиша Милојевић из Сокобање 14. 

бригаде бр. 18.  пријава од 04.08.2022. 

год. 

чија се Пријава прихвата 56 

25. Вуја Вукадиновић из Сокобање, ул. 

Ртањска бр. 12. пријава од 04.08.2022. 

год. 

чија се Пријава прихвата 56 

26. Жарко Богдановић из Сокобање ул. 

Душанова бр. 48. пријава од 

04.08.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 36 

 

 Миросинка Жикић из Сокобање, ул. 

Превалац бр. 6. 

 

чија се Пријава не прихвата  

 Дејан Цветковић из Сокобање, ул. Бата 

Нолетова бр. 23. 

чија се Пријава не прихвата  

 

 

 

2) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за  

стамбене зграде. 

  

• Нема пријава 



 

3) набавка и  инсталација котлова  на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa 

простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, ЗА 

ПОРОДИЧНБЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ. 

 

• Нема пријава 

 

4) набавка и  инсталација котлова  на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa 

простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за 

стамбене зграде. 

 

• Нема пријава 

 

 

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и 

пратећег прибора ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ. 

 

• Нема пријава 

 

 

6) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и 

пратећег прибора за стамбене зграде. 

 

• Нема пријава 

 

 

7) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система 

(грејач простора или комбиновани грејач) за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ. 

 

 

1. Стеван Стефановић из Сокобање, ул. 

Вука Караџића бр.13., пријава од 

25.07.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 96 

2. Ади Каринчић, из Сокобање, ул. 

Драговићева бр. 20. пријава од 

04.08.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 86 

3. Жељка Петровић, из Сокобање, ул. 

Хајдук Вељка бр. 3. пријава од 

04.08.2022. год. 

чија се Пријава прихвата 68,5 

4. Ана Милићевић из Сокобање, ул. 

Превалац бр. 3. пријава од 04.08.2022. 

год. 

             

чија се Пријава прихвата 61 

 

 

 

8) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему 

потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће 

инсталације грејног система за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ. 



 

• Нема пријава 

 

II 

 Подносиоци пријаве имају право увида у поднете пријаве и приложену 

документацију по утврђивању прелиминарне ранг  листе изабраних крајњих корисника 

(домаћинства) у року од 3 (три) дана од дана објављивања прелиминарне ранг  листе. 

 

 На прелиминарну ранг листу, подносиоци пријава има право приговора Комисији, 

у року од 8 (осам) од дана њеног објављивања на огласној табли Општинске управе 

општине Сокобања и на званичној интернет страници општине Сокобања. 

 

III 

Прелиминарну ранг листу крајњих корисника, објавити на огласној  табли Општинске 

управе општине Сокобања  и на званичној интернет страници општине Сокобања. 

 

 

 

У Сокобањи дана  15.08.2022. године 

 

Председник комисије 

    Јасмина Миленовић с.р 
                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


