
На  основу  члана  12  Правилника  о  суфинансирању  мера  енергетске
санације  породичних  кућа  и  станова  које  се  односе  на  унапређење
термичког  омотача,  термотехничких  инсталација  и  уградњу  соларних
колектора за централну припрему потрошне топле воде, по Јавном позиву
Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Сл.
лист  Града  Ниша“  бр.  33/22),  Комисија  за  реализацију  и  надзор  над
извршењем мера енергетске санације стамбених објеката, дана 05.07.2022.
године доноси

 

О Д Л У К У

I

Утврђује  се  да  је  привредни  субјект  УНИМЕТАЛ д.о.о.  из  Пирота,  ул.
Николе  Пашића  216,  одустао  од  спровођења  Мере  2-  Постављање  и
набавка  материјала  за  термичку  изолацију  зидова,  таваница  изнад
отворених  пролаза,  зидова,  подова  на  тлу  и  осталих  делова  термичког
омотача према негрејаном простору за породичне куће.

II

Мења  се  Јавни  конкурс  за  учешће  физичких  лица  (домаћинстава)  за
суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова, које
се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација
и  уградњу  соларних  колектора  за  централну  припрему  потрошне  топле
воде на територији града Пирота за 2022. годину, и то у Прилогу 1 тачка 2.
и у Прилогу 2- Листа привредних субјеката изабраних на основу Јавног
конкурса  за  привредне  субјекте  града  Пирота  III  бр  312-11/2022  од
06.05.2022. године, у делу Мера 2- Постављање и набавка материјала за
термичку  изолацију  зидова,  таваница  изнад  отворених  пролаза,  зидова,
подова  на  тлу  и  осталих  делова  термичког  омотача  према  негрејаном
простору за породичне куће, тако што се брише целокупна мера.

Образложење: 

Дана 05.07.2022. године привредни субјект УНИМЕТАЛ д.о.о. из Пирота,
ул.  Николе Пашића 216,  доставио  је  Комисији допис у  коме наводи да
одустаје  од  спровођења  Мере  2-  Постављање  и  набавка  материјала  за



термичку  изолацију  зидова,  таваница  изнад  отворених  пролаза,  зидова,
подова  на  тлу  и  осталих  делова  термичког  омотача  према  негрејаном
простору  за  породичне  куће,  из  разлога  промене  цена  на  тржишту.  С
обзиром да је УНИМЕТАЛ д.о.о. из Пирота једини привредни субјект који
је  конкурисао  за  наведену  меру,  а  имајући  у  виду  чињеницу  да  није
закључен Уговор о међусобним правима и обавезама, Комисија констатује
да је неопходно извршити и измену у Јавном конкурсу, тако што се Мера 2
брише у целости из Прилога 1 тачка 2, и из Прилога 2- Листа привредних
субјеката.

                                                                                                    Комисија


