
На основу члана 20. став 8.и 9. Правилника о суфинансирању енергетске санације 

породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 

сопствене потребе („Службени лист општине Сокобања“, број: 45/21), члана 71. Статута 

општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број: 6/19) и поглавља IX. 

Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у 

домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 

сопствене потребе на територији општине Сокобања,  на предлог Комисије  за реализацију 

енергетске санације, Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној 06.04.2022. 

године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

 У СПОРВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ- УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ 

ПАНЕЛА 

 

I 

У поступку избора привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације на 

територији општине Сокобања, на основу јавног позива за учешће привредних субјеката у 

спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за 

производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Сокобања, 

избарани су следећи привредни субјекти, и то:  

 

1. ДОО „Маратон“ , Ћуприја ул. Лоле Рибара бр.36, пријава од 14.12.2021.године – 

број бодова 98,10 

2. „Energy net services“ DOO, Каћ ул. Партизанска бр. 160, пријава од 

14.12.2021.године – број бодова 96,10 

3. „ВЕСАНЕТ“ Петровац на Млави ул. Петра Добрњца бр.106, пријава од 

13.12.2021.године – број бодова 94,75 

4. „Телефон инжињеринг“ ДОО, Земун ул. Угриновачки пут 22 део 52, пријава од 

14.12.2021.године – број бодова 86,83 

5. „Green energy save gropu“ DOO Нови Сад ул. Ћирила и Методија бр.102 , пријава 

од 02.12.2021.године – број бодова 81,33 

6. „KEY4S“, Београд ул. Милована Миловановића бр.2/36, пријава од 

14.12.2021.године – број бодова 78,29 

7. „TOPHELL T&M PLUS“ Београд, раковица ул.Борска бр. 43 локал 2, пријава од 

02.12.2021.године – број бодова 76,34 

 

II 

 Са изабраним привредним субјектима биће закључен Споразум о техничкој 

сарадњи у спорвођењу мера енергетске санације путем уградње соларних панела за 

производњу електричне енергије за сопствене потребе, а по расписаном Јавном позиву за 

појединачне пројекте грађана и утврђивању коначног броја корисника по привредном 

субјекту, општина  потписује тројни уговор о реализацији мера енергетске санације са 

привредним субјектима и грађанима, а којим ће се регулисати међусобна права и обавезе. 

 

 



III 

 Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на званичном сајту 

општине Сокобања  и огласној табли Општинске  управе општине Сокобања. 

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА, 

 

Дана: 06.04.2022. године,  

број: 02-22/22 

 

                                   Председник  општинског већа, 

                          Миодраг Николић 

 

 


