Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 312-1333/22-V
Датум: 19. августа 2022. године
Крагујевац
Градско веће, на основу члана 59. став 1. тачка 25. Статута града Крагујевца
(„Службени лист града Крагујевца“, број 8/19), члана 2. став 1. тачка 27. и члан 32.
Одлуке о Градском већу („Службени лист града Крагујевца“, број 8/22-пречишћен
текст), члана 49. став 2. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града
Крагујевца'' број 23/21-пречишћен текст и 20/22) и члану 27. Правилника о
суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела
за производњу електричне енергије за сопствене потребе (''Службени лист града
Крагујевца'' број 38/21), на седници одржаној дана 19. августа 2022. године, доноси
РЕШЕЊЕ
o избору крајњих корисника за спровођење енергетске санације
I Крајњи корисници који су изабрани у складу са условима из Јавног позива за
суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на
породичним кућама на територији град Крагујевца за 2022. годину, број 312-834/22-V
од 3. јуна 2022. године (у даљем тексту:Јавни позив), су:
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Милена Марковић
Ива Игњатовић
Него Зеленкапић
Матић Милутин
Драгољуб Шекуларац
Радомир Живадиновић
Славица Ивановић
Бранко В. Дрљача
Марија Шорак
Саша Дрманац
Вук Василић
Драган Живковић
Милијана Петровић
Бошковић Горан
Душан Радојевић
Радован Павловић
Дејан Симић
Љубиша Стевановић
Биљана Петровић
Хаџи Милан Рајковић
Никола Лукић
Бранка Вујић
Зоран Радовић
Горан Штрбац

II Даје се сагласност на закључење Уговора о суфинансирању мера енергетске
санације породичних кућа, између града Крагујевца, изабраног привредног субјеката
(извођача радова) и изабраног крајњег корисника (грађанина) из поглавља I овог
Решења.
Уговор из става 1. овог поглавља у име града Крагујевца, потписаће Ана
Радојевић, Енергетски менаџер града Крагујевца, по овлашћењу Градоначелника број
035-719/22 – II од 18. августа 2022. године.
III Ово решење објавити на огласној табли органа града и званичној интернет
страници Града.

Oбразложење
Правни основ за доношење Решења o избору директних корисника за
спровођење енергетске санације (у даљем тексту: Решење) садржан је у члану 59.
став 1. тачка 25. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број
8/19), члану 2. став 1. тачка 27. и члан 32. Одлуке о Градском већу („Службени лист
града Крагујевца“, број 8/22-пречишћен текст) и члану 49. Пословника о раду Градског
већа („Службени лист града Крагујевца“ број 23/21 –пречишћен текст и 20/22), којима је
прописано да Градско веће врши и друге послове у складу са законом, Статутом и
другим актима као и да у вршењу послова из своје надлежности доноси: одлуке, само
када је законом предвиђено, пословник, правилнике, наредбе, упутства, решења,
закључке, препоруке, планове, програме и друга акта у скалду са законом, статутом и
одлуком о Градском већу и пословником о раду Градског већа и да се решењем
одлучује о појединим правима, обавезама и правним интересима грађана, правних
лица и других субјеката у складу са законом, статутом и другим актима и члану 27.
Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње
соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе (''Службени
лист града Крагујевца'', број 38/21) којим је прописано да Градско веће доноси решење
о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење енергетске
санације, на основу кога се закључују уговори о суфинансирању енергетске санације
између Града, директних и крајњих корисника.
Град Крагујевац је са Министарством рударства и енергетике закључио Уговор
о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа који спроводи град
Крагујевац, број 312-01-1361/15/21-06 од 5. новембра 2021. године, којим се дефинише
начин реализације Програма енергетске санације породичних кућа.
Градско веће је на основу Закључка Градског већа, града Крагујевца o
објављивању јавног позива за суфинансирање уградње соларних панела за
производњу електричне енергије на породичним кућама на територији град Крагујевца
за 2022. годину, расписало Јавни позива за суфинансирање уградње соларних панела
за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији град
Крагујевца за 2022. годину, број 312-834/22-V од 3. јуна 2022. године.
Комисија за преглед, оцену и праћење реализације поднетих пријава за
суфинансирање мере уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу
електричне енергије за сопствене потребе образована решењем Градског већа број
број 112-1584/21-V и 112-698/22-V од 10.децембра 2021. године и 24. јуна 2022. године,
донела је Прелиминарну листу изабраних крајњих корисника број 06-484/22-V од 01.
јула 2022. године, на коју није било приговора. Након тога је донет предлог Коначне
листе крајњих корисника број 06-518/22-V од 21. јула 2022. године, на који није било
приговора, на основу кога је Комисија припремила овај предлог решења и упутила га
градском већу на доношење.
Разлог за доношење овог решења је избор крајњих корисника за спровођење
енергетске санације, породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу

електричне енергије за сопствене потребе на територији града Крагујевца и наставак
реализације Програма.
Ово решење је конципиран кроз три поглавља.
Поглављем I овог Решења утврђени су крајњи корисници који су изабрани у
складу са условима из Јавног позива за суфинансирање уградње соларних панела за
производњу електричне енергије на породичним кућама на територији град Крагујевца
за 2022. годину, број 312-834/22-V од 3. јуна 2022. године.
Поглављем II овог Решења дата је сагласност на закључење Уговора о
суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, између града Крагујевца,
изабраног привредних субјеката (извођача радова) и изабраног крајњег корисника
(грађанина).
Поглављем III овог закључка утврђено је, да ће ово решење бити објављено на
огласној табли Градске управе и званичној интернет страници Града.
ПРЕДСЕДНИК,
Никола Дашић
ВД Начелника Градске управе за развој и инвестиције, Дејан Ружић______________
Енергетски менаџер града Крагујевца, Ана Радојевић _____________________

