
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНA ЋУПРИЈА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
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Датум: 26.10.2021. годинe 

Ћ У П Р И Ј А 

 

 

На основу члана 29. Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на 

породичним кућама и становима у општини Ћуприја за 2021. годину („Службени гласник 

општине Ћуприја“ број 25/2021), а на основу спроведеног Јавног позива за доделу 

бесповратних средстава грађанима за суфинансирање мера енергетске ефикасности на 

породичним кућама и становима број: 452-8 који је објављен 24.09.2021. године, Комисија 

за спровођење мере енергетске ефикасности именована Решењем председника Општине 

Ћуприја број 02-91/2021-01 од 18.08.2021. године, дана 26.10.2021.године утврђује следећу: 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА 

 

који су поднели пријаве на  Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима за 

суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима 

 

МЕРА - Замена ( набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других 

транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким 

својствима према негрејаним просторијама на породичним кућама и становима. 

 

I 

ПРИХВАТАЈУ СЕ пријаве следећих крајњих корисника: 

 
РЕДНИ 

БРОЈ 
БРОЈ ПРИЈАВЕ 

ДАТУМ 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА 

БРОЈ 

БОДОВА 

1.  

452-10/2021-01 

01.10.2021. 

Тодоровић Радиша 

Боривоја 

Велимановића 

55 

26 

2.  
452-53/2021-01 

15.10.2021. 
Пешић Александар Босанска 19 

26 

3.  

452-18/2021-01 

12.10.2021. 

Стојановић Ненад 

Јоце 

Милосављевића 

1 

25 

4.  
452-22/2021-01 

12.10.2021.  
Милосављевић Драган  

Браће 

Дамњановић 63 

25 

5.  

 
452-16/2021-01 

11.10.2021.  
Стојановић Сретен 

Раде Симоновић 

12/2 
21 

6.  
452-17/2021-01 

11.10.2021.  
Првуловић Милена 

Браће 

Дамњановић 55 
21 

7.  
452-35/2021-01 

14.10.2021. 
Мандић Душан 

Карађорђева 42 

III/1 
21 



8.  
452-54/2021-01 

15.10.2021. 
Митић Чедомир 

Петра Добрњца 

12 
21 

9.  

452-28/2021-01 

13.10.2021. 

Манестар Стана 

Јоце 

Милосављевића 

3 

19 

10.  
452-24/2021-01 

13.10.2021.  
Урошевић Душко 

Ужичке 

Републике бб/5 
18,5 

11.  
452-29/2021-01 

13.10.2021.  
Лидија Милутиновић 

Ужичке 

Републике 3/4 
18,5 

12.  
452-50/2021-01 

15.10.2021. 
Стошић Томислав 

Пере 

Цветковића 55 
18,5 

13.  
452-23/2021-01 

12.10.2021.  
Алексић Гордана 

Ужичке 

Републике 3/5 
17,5 

14.  
452-27/2021-01 

13.10.2021. 
Пецић Милан 

Карађорђева 

67/4 
16,5 

15.  
452-20/2021-01 

12.10.2021.  
Алексић Алекса 

Кнеза Милоша 

А1-3/16 

16 

16.  
452-41/2021-01 

14.10.2021.  
Ђорђевић Добрила 

Кнеза Михајла 

102 
16 

17.  
452-42/2021-01 

14.10.2021. 
Петровић Снежана Карађорђева 42 16 

18.  
452-44/2021-01 

14.10.2021. 
Станковић Владислава 

Насеље Минел 

бр.12 
16 

19.  
452-57/2021-01 

15.10.2021. 
Радосављевић Јелица Цетињска 4-2/22 16 

20.  
452-31/2021-01 

14.10.2021.  
Марковић Драган Његошева 1/15 14,5 

21.  
452-26/2021-01 

13.10.2021.  
Марјановић Кристина 

Др Семашка 

б4,1/7 
11 

22.  
452-39/2021-01 

14.10.2021. 
Добросављевић Радосав Банатска 9 

10 

23.  
452-30/2021-01 

13.10.2021. 
Милкић Милостива Орашачка бр 7 6 

24.  
452-43/2021-01 

14.10.2021. 
 Божиновић Савка Светосавска 16 6 

 

II 

 

ОДБАЦУЈУ СЕ пријаве следећих подносиоца јер не испуњавају услове (у 

пријавама недостаје документација) утврђене Јавним позивом за доделу бесповратних 

средстава грађанима за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним 

кућама и становима: 

 
РЕДНИ 

БРОЈ 
БРОЈ ПРИЈАВЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА 

НЕДОСТАЈУЋА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. 

452-9/2021-01 Миленовић Стефан 
Иванковачка 36, 

Ћуприја 

Фотокопија личне 

карте или очитана 

лична карта подносица 

захтева којом се види 



адреса становања 

подносиоца пријаве, 

фотокопију 

грађевинске дозволе 

или други документ 

којим се доказује 

легалност објекта, 

Извод из листа 

непокретности не 

старији од 6 месеци, 

фотокопија решења о 

утврђивању пореза на 

имовину за текућу 

годину, предмер и 

предрачун 

(профактура) добијен 

од привредног субјекта 

са листе, фотокопија 

рачуна за ел. енергију 

за објекат за који се 

конкурише 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 452-11/2021-1 Живковић Миладин 
Кнеза Милоша 

178 

фотокопију 

грађевинске дозволе 

или други документ 

којим се доказује 

легалност објекта, 

Извод из листа 

непокретности не 

старији од 6 месеци, 

фотокопија решења о 

утврђивању пореза на 

имовину за текућу 

годину, предмер и 

предрачун 

(профактура) добијен 

од привредног субјекта 

са листе, фотокопија 

рачуна за ел. енергију 

за објекат за који се 

конкурише 

 

 

 

 

3. 

452-13/2021-1 Павловић Миланка 
Авијатичара 

Петровића 6 

Фотодокументација 

која се доставља у 

штампаном облику, 

фотокопију 

грађевинске дозволе 

или други документ 

којим се доказује 

легалност објекта, 

Извод из листа 

непокретности не 

старији од 6 месеци, 



фотокопија решења о 

утврђивању пореза на 

имовину за текућу 

годину, предмер и 

предрачун 

(профактура) добијен 

од привредног субјекта 

са листе, фотокопија 

рачуна за ел. енергију 

за објекат за који се 

конкурише 

 

 

 

4. 
452-14/2021-1 Василијић Милош 

Ивана 

Милутиновића 54 

Изјава о члановима 

домаћинстба ( Изјава 

бр. 3) није оверена, 

није достављена 

сагласност сувласника 

предметног објекта 

 

 

 

5. 452-15/2021-1 Стојановић Божидар  
Др Семашка 

001А/1 

Није достављена 

сагласност сувласника 

предметног објекта, 

Сувласник нема 

пребивалите на адреси 

на којој се води 

предметни објекат 

 

 

 

 

 

6. 
452-21/2021-1 Антић Драгослав  Кнеза Михајла 15 

Извод из листа 

непокретности не 

старији од 6 месеци, 

предмер и предрачун 

(профактура) добијен 

од привредног субјекта 

са листе, фотокопија 

очитане личне карте 

подносица захтева 

којом се види адреса 

становања подносиоца 

пријаве 

 

 

 

 

 

    7. 

452-25/2021-1 Станић Милош Скопска бр. 6 

Фотокопија личне 

карте или очитана 

лична карта подносица 

захтева којом се види 

адреса становања 

подносиоца пријаве, 

фотокопију 

грађевинске дозволе 

или други документ 

којим се доказује 

легалност објекта, 

Извод из листа 

непокретности не 

старији од 6 месеци, 



фотокопија решења о 

утврђивању пореза на 

имовину за текућу 

годину, предмер и 

предрачун 

(профактура) добијен 

од привредног субјекта 

са листе, фотокопија 

рачуна за ел. енергију 

за објекат за који се 

конкурише 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 452-34/2021-01 Савић Мирјана Танаска Рајића 15 

Фотокопија личне 

карте или очитана 

лична карта подносица 

захтева којом се види 

адреса становања 

подносиоца пријаве, 

фотокопију 

грађевинске дозволе 

или други документ 

којим се доказује 

легалност објекта, 

Извод из листа 

непокретности не 

старији од 6 месеци, 

фотокопија решења о 

утврђивању пореза на 

имовину за текућу 

годину, предмер и 

предрачун 

(профактура) добијен 

од привредног субјекта 

са листе, фотокопија 

рачуна за ел. енергију 

за објекат за који се 

конкурише 

 

 

 

 

 

 

9. 

452-36/2021-01 Савић Маја Карађорђева 79 

фотокопију 

грађевинске дозволе 

или други документ 

којим се доказује 

легалност објекта, 

Извод из листа 

непокретности не 

старији од 6 месеци, 

фотокопија решења о 

утврђивању пореза на 

имовину за текућу 

годину, предмер и 

предрачун 

(профактура) добијен 

од привредног субјекта 



са листе, фотокопија 

рачуна за ел. енергију 

за објекат за који се 

конкурише 

 

 

 

 

 

 

10. 
452-37/2021-01 

 
Павловић Драгољуб 

Карађорђева 78, 

Супска 

фотокопију 

грађевинске дозволе 

или други документ 

којим се доказује 

легалност објекта, 

фотокопија решења о 

утврђивању пореза на 

имовину за текућу 

годину, фотокопија 

рачуна за ел. енергију 

за објекат за који се 

конкурише, Изјава о 

члановима 

домаћинства ( Изјава 

бр. 3) није оверена 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 
452-38/2021-01          Базић Синиша Драгоша Илића 3 

Фотокопија личне 

карте или очитана 

лична карта подносица 

захтева којом се види 

адреса становања 

подносиоца пријаве , 

фотокопију 

грађевинске дозволе 

или други документ 

којим се доказује 

легалност објекта, 

фотокопија решења о 

утврђивању пореза на 

имовину за текућу 

годину, Изјава о 

члановима 

домаћинства ( Изјава 

бр. 3) није оверена 

 

 

 

 

 

12. 

452-45/2021-01 Николић Зоран 
Бошка Ђуричића 

41 

Фотокопија личне 

карте или очитана 

лична карта подносица 

захтева којом се види 

адреса становања 

подносиоца пријаве, 

фотокопију 

грађевинске дозволе 

или други документ 

којим се доказује 

легалност објекта, 

Извод из листа 

непокретности не 

старији од 6 месеци, 



фотокопија решења о 

утврђивању пореза на 

имовину за текућу 

годину, предмер и 

предрачун 

(профактура) добијен 

од привредног субјекта 

са листе, фотокопија 

рачуна за ел. енергију 

за објекат за који се 

конкурише 

 

 

13. 
452-46/2021-01 Месић Вања Анђе Ранковић 2/3 

Извод из листа 

непокретности не 

старији од 6 месеци, 

фотокопија рачуна за 

ел. енергију за објекат 

за који се конкурише 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

452-47/2021-01 Ненадић Миланка Булевар ВЈ 224 

Фотокопија личне 

карте или очитана 

лична карта подносица 

захтева којом се види 

адреса становања 

подносиоца пријаве, 

фотокопију 

грађевинске дозволе 

или други документ 

којим се доказује 

легалност објекта, 

Извод из листа 

непокретности не 

старији од 6 месеци, 

фотокопија решења о 

утврђивању пореза на 

имовину за текућу 

годину, предмер и 

предрачун 

(профактура) добијен 

од привредног субјекта 

са листе, фотокопија 

рачуна за ел. енергију 

за објекат за који се 

конкурише 

 

 

 

15. 

452-48/2021-01 Којадиновић Славица Цетињска 10/6 

Фотокопија личне 

карте или очитана 

лична карта подносица 

захтева којом се види 

адреса становања 

подносиоца пријаве, 

фотокопију 

грађевинске дозволе 

или други документ 



којим се доказује 

легалност објекта, 

Извод из листа 

непокретности не 

старији од 6 месеци, 

фотокопија решења о 

утврђивању пореза на 

имовину за текућу 

годину, предмер и 

предрачун 

(профактура) добијен 

од привредног субјекта 

са листе, фотокопија 

рачуна за ел. енергију 

за објекат за који се 

конкурише 

 

 

 

 

16. 452-49/2021-01 Станојевић Верка Цара Лазара 2А/14 

Изјава о члановима 

домаћинства ( Изјава 

бр. 3) није оверена, 

Подносилац није 

власник објекта за који 

се пријавио на јавни 

позив (по достављеном 

Изводу из листа 

непокретности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

452-55/2021-01 Симеуновић Јелена Видовданска 1/1 

Недостаје попуњен 

Образац бр. 2, 

Фотокопија личне 

карте или очитана 

лична карта подносица 

захтева којом се види 

адреса становања 

подносиоца пријаве, 

фотокопију 

грађевинске дозволе 

или други документ 

којим се доказује 

легалност објекта, 

Извод из листа 

непокретности не 

старији од 6 месеци, 

фотокопија решења о 

утврђивању пореза на 

имовину за текућу 

годину, фотокопија 

рачуна за ел. енергију 

за објекат за који се 

конкурише, Изјава о 

члановима 

домаћинства ( Изјава 

бр. 3) није оверена 



 

III 

 

ОДБИЈАЈУ СЕ пријаве следећих подносиоца јер не испуњавају услове утврђене 

Јавним позивом за доделу бесповратних средстава грађанима за суфинансирање мера 

енергетске ефикасности на породичним кућама и становима: 

         
РЕДНИ 

БРОЈ 
БРОЈ ПРИЈАВЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА 

РАЗЛОЗИ ОДБИЈАЊА 

 

 

1. 
452-32/2021-01 Симић Драгослав 

Кнеза Михајла 

84/А 

Подносилац пријаве 

има пребивалиште ван 

територије општине 

Ћуприја 

 
 

2. 452-33/2021-01 Арсић Данијела Супска 

Подносилац пријаве 
нема пребивалиште на 

адреси на којој се 

налази објекат за који 

је конкурисао 

 

 

 

 

3. 
452-40/2021-01 Андрејић Мирјанa 

Вукице 

Митровић 17/А 

Прозори и врата који се 

налазе у предрачуну су  

позиционирани у 

поткровљу које није 

завршено, без 

термоизолације крова и 

по изјави власника то је 

негрејани простор. 

 

 

4. 452-51/2021-01 Обрадовић Славољуб Видовданска 1/6 

Подносилац пријаве 

нема пребивалиште на 

адреси на којој се 

налази објекат за који 

је конкурисао 

 

 

 

5. 
452-56/2021-01 Клемен Слађана 

Кнеза Милоша 

2А/24 

Стан није 

укњижен/уписан у 

евиденцији РГЗ што  је 

утврђено по 

достављеном  Листу 

непокретности бр. 

1815 за к.п.бр. 2653/1 у 

К.О. Ћуприја-град 

 

 

6. 452-58/2021-01 Цветановић Драгутин 
Карађорђева 

82/1/3 

Подносилац пријаве 

нема пребивалиште на 

адреси на којој се 

налази објекат за који 

је конкурисао 

 

7. 

452-60/2021-01 Смајић Јасмин Сењски Рудник 

Подносилац пријаве 

нема пребивалиште на 

адреси на којој се 

налази објекат за који 
је конкурисао 

 



 

IV 

 

НИСУ УЗЕТЕ У РАЗМАТРАЊЕ пријаве следећих подносиоца, јер су одустали од 

поднетих пријава на Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима за 

суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима: 

 

 
 

РЕДНИ 

БРОЈ 

БРОЈ ПРИЈАВЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА 

 

ОДУСТАЛИ ОД 

ПРИЈАВЕ 

 

 

1. 
452-12/2021-01 Никодијевић Сузана Васе Чарапића 4 

Писменим поднеском 

бр. 452-12/2021 од 

19.10.2021. године, 

подносилац је одустао 

од поднете пријаве на 

Јавни позив 

 

 

2. 
452-19/2021-01 Нарић Јованка 

Станоја Томића 

40 

Писменим поднеском 

бр. 452-19/2021 од 

20.10.2021. године, 

подносилац је одустао 

од поднете пријаве на 

Јавни позив 

 

 

 

3. 
452-59/2021-01 Стошић Ненад Кнеза Михајла 92 

Изјавом на теренски 

записник Комисије од 

22.10.2021.године, 

подносилац је одустао 

од поднете пријаве на 

Јавни позив 

   

 

     4. 452-52/2021-01 

 

 

Јовановић Драгослав Владимира 

Назора 10 

Писменим поднеском 

бр. 452-52/2021 од 

15.10.2021. године, 

подносилац је одустао 

од поднете пријаве на 

Јавни позив 

 

 

V 

 

Сходно  Правилнику о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним 

кућама и становима у општини Ћуприја за 2021. годину („Службени гласник општине 

Ћуприја “ број 25/2021),  Комисија за спровођење  мере енергетске ефикасности ову листу 

објављује на званичној интернет страници Општине Ћуприја и огласној табли Општинске 

управе општине Ћуприја. 

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену 

документацију по утврђивању листе у року од три радна дана од дана објављивања ове 

листе. 



На ову листу подносиоци пријава имају право приговора Општинском већу у року 

од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарници општинске 

управе и то на адресу 13. Октобра бр. 7, Ћуприја за Општинско веће општине Ћуприја са 

назнаком „ПРИГОВОР НА ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА – 

Комисије за спровођење  мере енергетске ефикасности“. 

Општинско веће је дужно да размотри поднете приговоре и да у року од 8 (осам) 

дана од дана достављања приговора донесе одлуку о приговору која мора бити образложена 

и достављена Комисији како би се сачинио предлог коначне листе. Комисија сачињава 

извештај председнику Општине са предлогом коначне Одлуке о суфинансирању дела 

трошкова за спровођење мере енергетске ефикасности, а коју доноси председник општине 

и која се објављује на огласној табли општине и званичној интернет страници општине. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

БРОЈ: 06-191/2021-01 од 26.10.2021. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Жељко Џелатовић 

 


